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Porządek obrad

64. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.

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

2. Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowe-
go referendum.

3. Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej.

4. Ustawa o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych 
ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej.

9. Ustawa o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz 
ustawy o podatku leśnym.

10. Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

11. Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

12. Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

13. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzonych działań 
kontrolnych w zakresie niektórych rynków rolnych.

14. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

15. Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw.

16. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 

17. Ustawa o zmianie ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogólnokrajowym. 

18. Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych. 

19. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo prasowe. 

20. Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej. 

21. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. 

22. Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych. 

23. Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa. 



24. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób 
fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę. 

25. Ustawa zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – 
Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. 

26. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

27. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z organizacją w Rze-
czypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

28. Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo celne.

29. Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

30. Ustawa o ratyfikacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów 
i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

31. Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpieczeniu 
społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

32. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską 
o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republi-
ką Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia  
6 maja 1993 r.

33. Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską 
i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu 
uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

34. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

35. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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

37. Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 
roku petycji.

38. Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego i dwu-
wiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

39. Informacja o wynikach działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego w 2017 roku.

40. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora Sławomira Rybickiego.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Rzecznik Praw Obywatelskich  – Adam Bodnar

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  – zastępca szefa Paweł Mucha 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – zastępca szefa Paweł Szrot

Centralne Biuro Antykorupcyjne  – szef Ernest Bejda

Krajowe Biuro Wyborcze  – szef Magdalena Pietrzak

Służba Ochrony Państwa  – komendant Tomasz Miłkowski

Urząd Zamówień Publicznych  – prezes Małgorzata Stręciwilk

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji  – przewodniczący Witold Kołodziejski

Ministerstwo Energii  – sekretarz stanu Grzegorz Tobiszowski 
  – podsekretarz stanu Tadeusz Skobel

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Piotr Nowak

Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  – podsekretarz stanu Anna Moskwa 

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju  – sekretarz stanu Artur Soboń 
  – podsekretarz stanu Witold Słowik

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  – sekretarz stanu Jarosław Sellin  
  – podsekretarz stanu Magdalena Gawin

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii  – minister Jadwiga Emilewicz  
  – podsekretarz stanu Mariusz Haładyj

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed 
  – podsekretarz stanu Elżbieta Bojanowska

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Szymon Giżyński 
  – podsekretarz stanu Rafał Romanowski

Ministerstwo Sprawiedliwości  – sekretarz stanu Michał Wójcik 
  – podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 

Ministerstwo Środowiska  – sekretarz stanu Małgorzata Golińska 

Ministerstwo Zdrowia  – podsekretarz stanu Janusz Cieszyński

Tadeusz Adamiec  – dyrektor Instytutu Głuchoniemych  
     wraz z towarzyszącymi  
      mu nauczycielami i absolwentami  
      instytutu



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Michał Seweryń-
ski, Maria Koc i Adam Bielan)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Otwieram sześćdziesiąte czwarte posiedzenie 

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

ską)
(Głos z sali: Nie ma jeszcze…)
To co, ogłosić przerwę?
(Głos z sali: No, tak…)
Proszę państwa, przepraszam bardzo, że zacząłem 

i od razu skończę, ale mamy 20 minut na wydruko-
wanie odpowiednich materiałów.

Ogłaszam przerwę do godziny…
(Głos z sali: 15.15.)
(Głos z sali: Do 16.00.)
(Głos z sali: Do 15.20, żeby już na pewno wszystko 

było.)
…do 15.20.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 02  

do godziny 15 minut 20)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Rafała Ambrozika oraz senatora Roberta Dowhana. 
Listę mówców prowadzić będzie pan senator Rafał 
Ambrozik.

Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 
miejsc przy stole prezydialnym.

Informuję, że Sejm na sześćdziesiątym siódmym 
posiedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu: do ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom 
deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzo-
nym w obozach pracy przez III Rzeszę i Związek 
Socjalistycznych Republik Radzieckich oraz ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 

ze środków publicznych; do ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ochronie środowiska oraz ustawy o odpa-
dach; do ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin 
oraz niektórych innych ustaw; do ustawy o zmianie 
ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw; 
do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony 
Środowiska oraz niektórych innych ustaw; do ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce; do ustawy 
o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków miesz-
kaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu 
sześćdziesiątego pierwszego posiedzenia stwierdzam, 
że protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 28 czerwca 
2018 r. minister sprawiedliwości przekazał Senatowi 
„Informację na temat przetwarzania danych teleko-
munikacyjnych, pocztowych i internetowych oraz 
wyników przeprowadzonych kontroli w 2017 roku”. 
Jest ona zawarta w druku nr 887. Skierowałem tę in-
formację do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Informuję, że komisja na posiedzeniu w dniu 
18 lipca 2018 r. zapoznała się z informacją.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego 
do siódmego oraz punktów od dziewiątego do dwu-
dziestego szóstego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdania komisji w tych sprawach zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

(Senator Bogdan Klich: Chciałbym zadać pytanie.)
Proszę, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku, chciałem zapytać o to, jak wy-

gląda ta propozycja, którą pan złożył w tej chwili, 
w stosunku do tego, co zostało ustalone na Konwencie 
Seniorów, bo na Konwencie Seniorów mieliśmy pew-
ne ustalenia, które w moim przekonaniu winny być 
realizowane.

(Początek posiedzenia o godzinie 15 minut 01)
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ogólnokrajowego referendum, wnoszę o to, żeby 
dyskusja rozpoczęła się w momencie, kiedy będą 
obecni w sali przedstawiciele Państwowej Komisji 
Wyborczej oraz rządu RP. Jeśli chodzi o Państwową 
Komisję Wyborczą, to niczego Wysokiej Izbie tłuma-
czyć nie trzeba, gdyż organizatorem referendum jest 
Państwowa Komisja Wyborcza i zgłaszała ona – już 
tu uprzedzam – pewne swoje wątpliwości. Jeśli zaś 
chodzi o obecność przedstawicieli rządu, która może 
wywołać państwa zdziwienie, to jest tak, że referen-
dum ma się odbyć akurat w terminie zbliżonym do 
terminu zarządzanych przez prezesa Rady Ministrów 
wyborów do samorządu.

Proszę o uwzględnienie, Panie Marszałku, tej-
że grzecznościowej propozycji. Chodzi o to, żeby 
Senat…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Tak, ale ja, Panie Senatorze, zadałem zupełnie 

inne pytanie, a pan w zupełnie innej kwestii się wy-
powiada. Rozumiem, że pan nie zgłasza sprzeciwu 
wobec mojej propozycji, aby rozpatrzyć punkty od 
pierwszego do siódmego oraz punkty od dziewiątego 
do dwudziestego szóstego…

(Senator Jan Rulewski: Nie, nie zgłaszam.)
…pomimo że sprawozdania komisji w tych spra-

wach zostały dostarczone w terminie późniejszym? 
Pan nie zgłasza sprzeciwu?

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
To dziękuję. 
(Senator Jan Rulewski: Zgłaszam jedynie towa-

rzyszącą propozycję…)
To niepotrzebnie…
(Senator Jan Rulewski: …która moim zdaniem do-

tyczy tego, co leży w obowiązkach pana marszałka.)
Panie Senatorze, odbieram panu głos, bo pan za-

brał głos w niewłaściwym momencie, zresztą nie po 
raz pierwszy. Nie powinien pan w tym momencie 
zabierać głosu.

Jeśli nie usłyszę…
Czy pan senator… W jakim trybie pan chce się 

zgłosić?
(Senator Bogdan Klich: Nie, dziękuję. Na razie 

dziękuję.)
Pan senator Borusewicz? W jakim trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
No bo widziałem podniesione ręce panów sena-

torów. Czyli nie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Rezygnuję w tym 

momencie…)
Dziękuję.
Nie było głosów sprzeciwu.
(Głosy z sali: Nie było.)
Nie było.
Z tej strony sali też nie było?

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ale to są te ustalenia, które były zawarte… Panie 
Senatorze, pan wsłuchał się w mój głos, tak? Ja prze-
czytam od początku, Panie Senatorze. Pan będzie 
uprzejmy podejść do swojego miejsca, gdzie jest po-
rządek obrad, i zapoznać się z tym porządkiem obrad, 
i wtedy zabrać głos, jeśli panu senatorowi coś będzie 
się nie podobało, bo w tej chwili nie wiem, co panu 
senatorowi się nie podoba.

(Senator Bogdan Klich: Dlatego pytałem…)
No tak, ale był pan, Panie Senatorze, na Konwencie 

Seniorów, więc pan doskonale wie, co było porząd-
kiem posiedzenia Konwentu Seniorów. Ma pan przed 
sobą w tej chwili porządek obrad sześćdziesiątego 
czwartego posiedzenia. Ja przeczytam od początku tę 
frazę: porządek został wyłożony na ławach… Każdy 
z nas ma również… To jest taki niebieski druk, niebie-
ski, Panie Senatorze, pierwsza strona jest niebieska.

Proponuję rozpatrzenie punktów od pierwszego 
do siódmego oraz punktów od dziewiątego do dwu-
dziestego szóstego projektu porządku obrad, pomimo 
że sprawozdania komisji w tych sprawach zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

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

Czy to był głos sprzeciwu pana senatora, czy…
(Senator Bogdan Klich: To było pytanie…)
Ale, Panie Senatorze, no to późno…
(Senator Bogdan Klich: To było pytanie…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze… Jeszcze raz 

powiem.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 

Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Nie ma… Jest, tak?
Proszę bardzo, pan senator pierwszy…
(Senator Jan Rulewski: Pan senator Klich.)
Rezygnuje pan? Bo pan był pierwszy.
(Senator Jan Rulewski: Tak, byłem…)
Ale pan rezygnuje z zabrania głosu?
(Senator Jan Rulewski: Nie, nie chcę…)
No, tak czy nie?
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Nie czy tak?)
Czy pan chce zabrać głos?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
To proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wobec możliwości przeprowadzenia rozpatrze-

nia punktu pierwszego: wyrażenie zgody na zarzą-
dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
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(marszałek S. Karczewski) strony opozycji wobec punktu drugiego, tzn. usta-
wy sądowej. To jest ustawa, która sprawia, że stojąc 
w tej chwili nad przepaścią, niezależność polskiego 
sądownictwa może być na zawsze zlikwidowana – 
wystarczy przyjąć tę ustawę, przegłosować pozy-
tywnie tę ustawę, aby na długi czas pozbawić sądy 
niezależności, a sędziów niezawisłości.

Jesteśmy bardzo zaniepokojeni tym tempem wię-
cej niż ekspresowym – to jest tempo pendolino – 
w którym ta ustawa przeszła przez Sejm. Jesteśmy 
bardzo zaniepokojeni tą pogardą w stosunku do 
Sejmu, która była manifestowana zarówno podczas 
posiedzeń komisji, jak i później na posiedzeniu ple-
narnym. Uważamy, że Senat jest Izbą, w której taka 
sytuacja nie może się powtórzyć, taka sytuacja nie 
może się zdarzyć. Każdy z nas, Panie i Panowie 
Senatorowie, składał ślubowanie i w tym ślubowa-
niu ślubowaliśmy przestrzeganie konstytucji, ślubo-
waliśmy na konstytucję. Jesteśmy w związku z tym 
zobowiązani do tego, żeby zachowywać się zgodnie 
z zapisami polskiej konstytucji. Tą ustawą dobijany 
jest niezależny wymiar sprawiedliwości w Polsce. 
Tak jak została załatwiona prokuratura, która była 
niezależna, a przestała być niezależna, tak jak został 
załatwiony Trybunał Konstytucyjny, który stał się 
atrapą trybunału, tak samo sądy powszechne i KRS… 
A teraz Sąd Najwyższy ma się stać wyłącznie atrapą 
tego, co przewiduje konstytucja.

I dlatego wzywamy, wzywamy pana marszałka, 
wzywamy państwa, do tego, abyście się opamiętali, do 
tego, aby tej ustawy w tej chwili nie wprowadzać pod 
dyskusję i dać sobie szansę na refleksję, zwłaszcza że 
wprowadzenie tej ustawy może dolać oliwy do ognia 
i spowodować niekorzystny dla Polaków i Polski wy-
rok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. I bę-
dzie tak, że PiS zawinił, a konsekwencje poniosą 
Polacy i Polki. Dlatego wnoszę o to, aby tej ustawy 
nie wprowadzać do porządku obrad niniejszego po-
siedzenia Senatu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Rozumiem, że to jest głos sprzeciwu wobec uzu-

pełnienia porządku obrad o punkt: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenia tego punktu 
jako punktu drugiego porządku obrad.

Czy są jeszcze jakieś głosy sprzeciwu wobec in-
nych, przedstawionych wcześniej propozycji? Nie.

Pan senator? Proszę.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym przy okazji tych zmian złożyć wnio-

sek formalny, by punkt, który pan proponował jako 

(Głos z sali: Też nie było.)
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Państwo Senatorowie, proponuję uzupełnienie po-

rządku obrad – proszę teraz się wsłuchiwać – o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw – i roz-
patrzenie tego punktu jako punktu drugiego porząd-
ku obrad; ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej – i rozpatrzenie tego punktu jako punktu 
ósmego porządku obrad, po ustawie o zmianie usta-
wy o systemie informacji w ochronie zdrowia; ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia efek-
tywności prowadzonych działań kontrolnych w zakre-
sie niektórych rynków rolnych – i rozpatrzenie tego 
punktu jako punktu trzynastego porządku obrad, po 
ustawie o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym; ustawa 
zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych 
oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień pu-
blicznych oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrze-
nie go jako punktu dwudziestego piątego porządku 
obrad, po ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu 
obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne; usta-
wa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej 
sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu – i rozpa-
trzenie go jako punktu dwudziestego siódmego po-
rządku obrad, po ustawie o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska; ustawa o Polskim Instytucie 
Ekonomicznym – i rozpatrzenie go jako punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad, po ustawie 
o zmianie ustawy o podatku akcyzowym; ustawa o ra-
tyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu 
między Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej 
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, 
sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r. – 
i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego trzeciego 
porządku obrad, po ustawie o ratyfikacji Porozumienia 
między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską; 
wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialno-
ści karnej pana senatora Sławomira Rybickiego – i roz-
patrzenie tego punktu jako ostatniego punktu porządku 
obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawione propozycje.

Proszę, pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jest oczywisty, podobnie jak na posiedzeniu 

Konwentu Seniorów, sprzeciw z naszej strony, ze 
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(senator M. Martynowski) ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania 
i kontrolowania jakości paliw oraz ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej. Proponuję rozpatrzenie 
tego punktu jako punktu trzeciego porządku obrad, 
po punkcie dotyczącym ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego porządku obrad?

Pan senator Martynowski pragnie zabrać głos. 
Proszę bardzo.

Senator Marek Martynowski:
Przepraszam w takim razie, że złożyłem ten wnio-

sek nie w tym miejscu, gdzie potrzeba. Ponawiam go. 
Składam wniosek formalny zgodnie z art. 48 ppkt 8 
Regulaminu Senatu o zmianę porządku obrad i o to, 
by punkt drugi, czyli prawo o ustroju sądów po-
wszechnych, był rozpatrywany jako punkt pierwszy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jako punkt pierwszy… Aby punkt: ustawa o zmia-

nie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
oraz niektórych innych ustaw był rozpatrzony jako 
punkt pierwszy, tak?

Pan marszałek Borusewicz. Przeciw czy za?
(Rozmowy na sali)

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, punkt – Prawo o ustroju są-

dów powszechnych jeszcze dzisiaj rano był wska-
zywany jako punkt piętnasty. Potem, około godziny 
13:00, dowiedzieliśmy się na posiedzeniu Konwentu 
Seniorów, że będzie punktem drugim, a teraz pan 
senator Martynowski wprowadza znaczące przyspie-
szenie i chce, żeby to był punkt pierwszy. Zgłaszam 
sprzeciw.

To nie jest jakaś kolejka, która najpierw idzie pod 
górę, potem zjeżdża. To jest bardzo poważna zmia-
na ustawodawcza. Ona dotyczy Sądu Najwyższego, 
prokuratury, która otrzymuje olbrzymie kompetencje, 
może włączać się w każdą sprawę, także gospodarczą 
i cywilną. Oczywiście możecie państwo przegłoso-
wać zmiany kolejności w takim trybie jak dzisiaj, 
ale ja chcę powiedzieć, że to nie licuje z godnością 
Izby. Jednak senatorowie na podstawie informacji, 
informacji pisemnej, które otrzymują przed posiedze-
niem, a potem na posiedzeniu Konwentu Seniorów, 
ustalają także swój harmonogram. To nie jest tak, 
że przyszliśmy w tej chwili i będziemy procedowali 
nie punkt pierwszy, referendum, co do którego pań-
stwo senatorowie PiS nie uzgodnili swojego stanowi-

punkt drugi, czyli dotyczący prawa o ustroju sądów 
powszechnych, był punktem pierwszym.

(Poruszenie na sali)
(Senator Bogdan Klich: To już w ogóle skandal, 

naprawdę.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: To jest po prostu niepraw-

dopodobne.)
(Głos z sali: Padł wniosek, Panie Marszałku…)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ale momencik, momencik…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Ale, Panie Senatorze, my wysłuchaliśmy pana 

wniosku i nikt w ten sposób się nie zachowywał. 
Bardzo bym prosił o zachowanie kultury, bo ta sala 
tego oczekuje.

Bardzo proszę, pan senator Klich. W jakim trybie?
(Senator Bogdan Klich: W trybie odniesienia się 

do tej propozycji pana senatora Martynowskiego.)
Ale ja nie poddaję tego wniosku pod głosowanie 

w tej chwili, dlatego że ja nie przyjmuję tego wniosku 
pana senatora. My w tej chwili uzupełniamy porządek 
obrad, a nie ustalamy kolejność. W następnym etapie 
pan senator będzie uprzejmy, jeśli pan chce, zgłosić 
taki wniosek. Absolutnie nie w tym momencie. W tej 
chwili uzupełniamy porządek obrad o przedstawione 
punkty.

Jak rozumiem, jest głos sprzeciwu dotyczący 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych i innych ustaw. Głosów sprzeciwu 
w stosunku do innych ustaw nie ma. Tak? Ten głos 
sprzeciwu teraz przegłosujemy.

Kto jest za wprowadzeniem punktu: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzeniem 
tego punktu jako punktu drugiego porządku obrad? 
Proszę.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 61 było za, 27 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
W związku z wynikiem głosowania stwierdzam, 

że wcześniej wymienione propozycje oraz zakwe-
stionowana propozycja uzupełniania porządku obrad 
o ustawę o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz niektórych innych ustaw zostały 
przyjęte. Ten punkt będzie punktem drugim.

Proponuję – teraz będzie o kolejności – zmianę 
kolejności rozpatrywania punktu szóstego, to jest 
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(senator B. Borusewicz) (Senator Piotr Zientarski: W kwestii formalnej.)
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny.)
No, tryb formalny, ale…
(Senator Jan Rulewski: Art 34…)
W jakim?
(Senator Jan Maria Jackowski: Zrzeczenie się 

mandatu.)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zawsze się…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Już trzeci raz 

proszę o…)
Widzę, że tam pan senator ma problemy…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Kto ma proble-

my, przepraszam?)
Z tym tabletem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha. Proszę 

bardzo.)
Ja zgłaszam wniosek formalny w związku z za-

mieszaniem, jakie wywołał pan senator Martynowski, 
wniosek o to, aby prace nad punktem pierwszym 
w zmienionej wersji porządku obrad – chodzi o sądy 
– odbywały się w obecności pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, ministra sprawiedliwości i innych osób 
ewentualnie zainteresowanych tą ustawą.

(Rozmowy na sali)
Chwileczkę, nie skończyłem.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To nie jest 

wniosek, Panie Senatorze.)
Chwileczkę, mam wniosek formalny. Pan mi prze-

rywa i dlatego nie skończyłem. Proszę o zarządzenie 
przerwy.

(Senator Piotr Zientarski: Do czasu przybycia…)
Do czasu przybycia tych osób.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zgłasza pan 

wniosek o przerwę?)
Tak.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wniosek formalny o przerwę.
(Senator Piotr Zientarski: Do czasu przybycia…)
Ja rozumiem powód.
Czy jest wniosek przeciwny?
(Senator Alicja Zając: Kiedy ta przerwa?)
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma.)
Dziękuję bardzo. Pan senator Martynowski pod-

nosi rękę.
(Senator Marek Martynowski: Zgłaszam wniosek 

przeciwny.)

ska, ale będziemy procedowali jako punkt pierwszy 
ustawę – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz 
niektórych innych ustaw. Proszę nam przynajmniej 
pozwolić, abyśmy przynieśli tutaj materiały do tego 
punktu, bo to uniemożliwia… Panie Senatorze 
Martynowski, to uniemożliwia pracę senatorów, i to 
nie tylko tych z klubu Platformy, ale także z pań-
skiego klubu, z PiS. W związku z tym powtarzam: 
zgłaszam sprzeciw wobec tej zmiany. Nie nastąpi-
ła jakakolwiek sytuacja, która by taką gwałtowną 
zmianę uzasadniała. Referendum przeprowadza się 
raz na kilka… Referendum w tym trybie, senackim, 
przeprowadza się raz na jedną kadencję, raz na kilka 
kadencji, w związku z tym ten punkt, jak myślę, jest 
ważniejszy z punktu widzenia ustrojowego. Jeszcze 
raz powtarzam: ta zmiana, ta gwałtowna zmiana unie-
możliwia nam normalną pracę. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję, Panie Marszałku. Ale, Panie 

Marszałku, to Wysoka Izba uchwala… zawsze uchwa-
lała, uchwala i będzie uchwalać porządek obrad. Takie 
ma kompetencje, takie ma prawo. To jest zgodne z re-
gulaminem.

Rozumiem, że poddam w tej chwili pod głosowa-
nie wniosek pana senatora Martynowskiego.

Nie poddam pod głosowanie wniosku pana mar-
szałka o przerwę, bo wniosek był enigmatyczny, 
a poza tym później w następnym…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie zgłosiłem 
wniosku o przerwę, zgłosiłem tylko sprzeciw wobec 
zmiany tego punktu.)

Tak, ale w swoim wystąpieniu mówił pan też 
o czasie potrzebnym na przyniesienie notatek, py-
tania itd.

Na razie głosujemy nad wnioskiem pana senato-
ra Martynowskiego, który zgłosił wniosek formalny 
o to, aby punkt: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych in-
nych ustaw był nie drugim, tylko pierwszym punktem 
porządku obrad.

Kto jest za wnioskiem pana senatora 
Martynowskiego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 59 było za, 27 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
(Senator Jan Dobrzyński: Przeszedł gładko.)
Teraz, proszę państwa…
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Pan senator 

Rulewski się zgłasza.)
W jakim trybie?
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(marszałek S. Karczewski) Marszałek Stanisław Karczewski:

To jest wniosek o przerwę, wniosek tożsamy 
z tamtym wnioskiem.

(Senator Jan Dobrzyński: To samo zgłaszał senator 
Rulewski.)

Panie Senatorze, pan…

Senator Marek Martynowski:
Zgłaszam oczywiście wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Głosujemy nad wnioskiem pana senatora 
Libickiego dotyczącym ogłoszenia przerwy.

Wie pan… My naprawdę nie powinniśmy nad 
tym w tej chwili głosować, dlatego że to nie dotyczy 
porządku obrad. Naprawdę, proszę państwa. Proszę 
o troszeczkę więcej cierpliwości i o to, żebyście pań-
stwo słuchali, czego dotyczy głosowanie.

Ja nie przyjmuję tego wniosku, bo ten wniosek 
nie powinien być w tej chwili zgłoszony. Ustalamy 
porządek naszych obrad. Jest 40 punktów.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos 
w sprawie porządku obrad? 

Proszę.

Senator Bogdan Klich:

Panie Marszałku, pan apeluje o cierpliwość, a ja 
chciałbym do pana zaapelować o to, aby sprawy tak 
istotne, ustrojowe, załatwiać w zupełnie innej atmos-
ferze, w atmosferze innej niż w Sejmie. I w związku 
z tym, że pan marszałek nie przyjął do pilnego roz-
patrzenia – ma pan takie prawo – projektu uchwa-
ły, którą jako senatorowie Platformy Obywatelskiej 
zgłosiliśmy w dniu dzisiejszym do laski marszałkow-
skiej, chciałbym złożyć wniosek formalny o to, aby 
rozpatrywanie ustawy sądowej odroczyć do czasu 
rozpatrzenia tego projektu uchwały. Państwo mają 
oczywiście większość arytmetyczną w obu izbach 
naszego parlamentu, państwo wykorzystują ją do 
różnych celów. W moim przekonaniu ten akurat cel 
jest zły. Macie złe intencje, bo waszą intencją nie jest 
naprawa sądownictwa, tylko likwidacja jego nieza-
leżności. I dlatego w tej uchwale, którą złożyliśmy 
na ręce państwa, apelujemy o to, aby wspólnymi 
siłami doprowadzić do takich zmian, które unie-
możliwią wyciągnięcie przez Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości konsekwencji w stosunku do Polski, 
a zatem w stosunku do naszych obywateli, w sytuacji 
kiedy sprawcą wszelkiego nieszczęścia w Polsce jest 
Prawo i Sprawiedliwość. Proszę zatem o to, aby ta 
uchwała została wprowadzona do porządku obrad…

Nie określił pan… Aha, rozumiem.
Proszę, pan senator Martynowski.

Senator Marek Martynowski:
Ja już zdążyłem to powiedzieć. Króciutko: zgła-

szam wniosek przeciwny.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Kto jest za przyjęciem wniosku…
Głosujemy nad wnioskiem pana senatora Jana 

Rulewskiego. Wniosek dotyczy ogłoszenia przerwy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 27 było za, 60 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad?

Bardzo proszę, pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja miałbym wniosek trochę po-

dobny do wniosku pana senatora Rulewskiego, ale 
inaczej uzasadniony. Dosyć powszechną praktyką 
w Senacie jest to, że nie ma posłów prowadzących 
daną ustawę. Jak zdążyłem się zorientować…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo…
(Senator Jan Filip Libicki: Ale…)
Przepraszam bardzo, że panu nieelegancko prze-

rywam. Zrobiłem błąd, bo nie powinienem przyjąć 
wniosku pana senatora Rulewskiego, bo nie doty-
czył on porządku obrad. Jesteśmy jeszcze w trakcie 
ustalania porządku obrad. Czy chce pan zabrać głos 
w sprawie porządku obrad?

(Senator Jan Filip Libicki: Ja chciałbym…)
Bardzo proszę, w sprawie porządku obrad.

Senator Jan Filip Libicki:
Już mówię. Ja chciałbym zawnioskować, żebyśmy od-

roczyli rozpatrywanie punktu dotyczącego ustroju sądów 
powszechnych do momentu, aż na sali pojawi się poseł…

(Senator Bogdan Borusewicz: I minister.)
…który tę ustawę prowadził w Sejmie. Bardzo 

dziękuję.
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(senator B. Klich) Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad sześćdziesiątego czwartego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, 
że po rozpatrzeniu punktu pierwszego porządku 
obrad, dotyczącego ustawy o ustroju sądów po-
wszechnych, w przypadku braku wniosków o cha-
rakterze legislacyjnym głosowanie odbędzie się 
bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu. Jeśli 
zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne, głosowanie 
zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach 
i po przygotowaniu sprawozdania komisji w tej 
sprawie.

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu drugiego 
porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólno-
krajowego referendum, zostanie ogłoszona półgo-
dzinna przerwa w obradach i po przerwie odbędzie 
się głosowanie nad tym punktem.

Szanowni Państwo, jutro, tj. w środę, 25 lipca, 
wznowimy obrady o godzinie 10.00.

W czwartek, 26 lipca, rozpoczniemy obrady 
o godzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu dotyczą-
cego drugiego czytania projektu uchwały w 170. 
rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego 
i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu 
Głuchoniemych w Warszawie. Bezpośrednio po 
rozpatrzeniu tego punktu przystąpimy do głosowa-
nia. Jeśli będą jakieś wnioski legislacyjne, to na-
stąpi przerwa, a głosować będziemy po przerwie. 
Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu. Do rozpatrywa-
nia punktu dotyczącego informacji o wynikach 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
przystąpimy w czwartek po godzinie 14.00.

Informuję państwa senatorów, że po przygotowa-
niu sprawozdania przez właściwe komisje senackie 
porządek obrad zostać może uzupełniony o punkt: 
drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Informuję ponadto, że obecne posiedzenie – to jest 
bardzo ważna informacja – może zostać wydłużone 
o dodatkowy dzień, to jest wtorek, 31 lipca.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Chyba Bóg was opu-
ścił…)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 932, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 932 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, pana senatora Rafała 
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma takiej 
możliwości, Panie Senatorze.)

…punkt pierwszy zaś rozpatrywany był po jej 
rozpatrzeniu.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, odbieram panu głos.
Nie ma takiej możliwości formalnej, prawnej, re-

gulaminowej. Pan jako już doświadczony, wieloletni 
senator powinien o tym wiedzieć. Nie ma takiej moż-
liwości, bo ta uchwała, którą państwo złożyliście, nie 
miała jeszcze pierwszego czytania. Możemy wnieść 
uchwałę pod obrady wyłącznie wtedy, kiedy mamy 
sprawozdanie, a pan ma dopiero projekt uchwały, więc 
to jest niemożliwe. Z prawnego punktu widzenia nie 
mogę poddać pod głosowanie wniosku formalnego, 
który nie spełnia podstawowych wymogów praw-
nych. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Ja już odebrałem panu głos.
(Senator Bogdan Klich: Komisja senacka…)
Dziękuję bardzo.
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
No ale…

Senator Bogdan Klich:

Komisja senacka rozpatrywała w dniu wczoraj-
szym projekt ustawy sądowej…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale uchwały…)
…o godzinie 9.00, w momencie kiedy dyspono-

waliśmy tylko drukiem sejmowym. Nie było mate-
riału porównawczego, nie było opinii ze strony Biura 
Legislacyjnego – opinii miażdżącej dla tej ustawy. 
Co to znaczy?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ale to już…)

W tak ważnej sprawie jak ustawa sądowa może 
nie być podstawowych dokumentów, a pan odmawia 
nam prawa do tego, żeby się…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, odbieram panu głos, ponieważ…)

…pochylić nad uchwałą, która…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Odbieram panu głos, ponieważ już to przegłoso-

waliśmy. Drugi raz nie możemy głosować nad tym 
samym i pan powinien doskonale o tym wiedzieć.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w sprawie przedstawionego i uchwalonego już czę-
ściowo porządku obrad? Nie.
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W ustawie o Sądzie Najwyższym zmodyfikowa-
ny zostanie próg liczbowy w zakresie obsadzenia 
stanowisk sędziów Sądu Najwyższego, od przekro-
czenia którego uzależnione jest powstanie po stronie 
Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego 
obowiązku wyboru i przedstawienia prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej 5 kandydatów na stanowi-
sko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.

Art. 117 ustawy o Sądzie Najwyższym regulu-
je problematykę posiadania obywatelstwa obcego 
państwa przez sędziów oraz asesorów sądowych, 
którzy zostali powołani na stanowisko przed dniem 
3 kwietnia 2018 r. Zostaną dodane jednostki redakcyj-
ne, których ideą jest złagodzenie rygoru wygaśnięcia 
stosunku służbowego w razie bezskutecznego upływu 
terminu przewidzianego na zrzeczenie się obywa-
telstwa innego niż polskie. Do dnia 3 października 
2018 r. sędzia lub asesor sądowy będzie mógł wy-
stąpić do Krajowej Rady Sądownictwa z wnioskiem 
o wyrażenie zgody na dalsze orzekanie, mimo posia-
dania obywatelstwa obcego państwa. Krajowa Rada 
Sądownictwa podejmie w tym względzie decyzję, 
mając na uwadze okoliczności związane z nabyciem 
obywatelstwa oraz konsekwencje wynikające z jego 
zrzeczenia się.

Nowelizacja odnosi się również do ustawy 
o ustroju sądów powszechnych, a także do ustawy 
– Prawo o prokuraturze. Te przepisy nowelizujące 
mają w głównej mierze charakter porządkujący, roz-
wiązania te mają się także przyczynić do sprawnego 
funkcjonowania oraz poprawy organizacji jednostek 
prokuratury.

Jeśli chodzi o rozwiązania w ustawie o ustroju 
sądów powszechnych, to następuje m.in. wyłączenie 
spod kognicji asesorów sądowych wszystkich spraw 
rozstrzyganych w wydziałach rodzinnych i nieletnich; 
uelastycznienie zasad tworzenia wydziałów w są-
dach rejonowych i sądach okręgowych, ustalenie, że 
funkcję przewodniczących w wydziałach ksiąg wie-
czystych oraz w wydziałach gospodarczych do spraw 
Rejestru Zastawów lub Krajowego Rejestru Sądowego 
powierza się referendarzom sądowym; przyznanie 
prezesom sądów rejonowych kompetencji w zakresie 
powierzenia funkcji przewodniczących wydziałów 
oraz ustalenia podziału czynności w tych sądach; 
zniesienie wymogu kworum w odniesieniu do podej-
mowania uchwał przez zgromadzenie ogólne sędziów 
apelacji, zgromadzenie ogólne sędziów okręgu bądź 
zebranie sędziów danego sądu; zniesienie zakazu 
przekazywania zysków uzyskiwanych przez sędziego 
z posiadanych przez niego akcji czy udziałów w spół-
kach prawa handlowego na cele publiczne albo na od-
rębny rachunek bankowy; wydłużenie z 30 do 60 dni 
okresu czynnej służby, od którego uzależnione jest 
uznanie, że sędzia uzyskał prawo do nowego okresu 
zasiłkowego z powodu choroby; przyjęcie zasady, że 

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Niniejszym chciałbym przedstawić sprawozda-

nie z prac Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, która rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy 
o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych in-
nych ustaw. To przedłożenie, Wysoki Senacie, no-
welizuje kilka aktów normatywnych. Wśród nich są: 
ustawa z dnia 12 maja…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, nie słychać… Proszę unieść troszeczkę 
blat.)

Ja bym poprosił o wyciszenie rozmów.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale blat proszę 

trochę przesunąć do góry.)
Nie da się wyżej. Nie da się wyżej.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Aha, nie da się.)
(Senator Jan Dobrzyński: Stolarza trzeba…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No to proszę 

troszeczkę bliżej mikrofonu, wtedy będzie lepiej sły-
chać. Nie wiem, czy jest możliwość wzmocnienia 
głosu…)

(Rozmowy na sali)
Wśród nich są: ustawa o Krajowej Radzie 

Sądownictwa…
(Marszałek Stanisław Karczewski: O, teraz do-

brze.)
…oraz ustawa o Sądzie Najwyższym. Na grun-

cie nowelizacji tychże ustaw mają zostać wprowa-
dzone rozwiązania, które pozwolą na usprawnienie 
rozstrzygnięcia konkursów, które dotyczą powo-
łania na wolne stanowiska w Sądzie Najwyższym. 
Osiągnięciu tego celu będzie służyć w szczególno-
ści upoważnienie zespołów wyznaczonych w ra-
mach Krajowej Rady Sądownictwa do opracowa-
nia list rekomendowanych kandydatów, nawet jeśli 
poszczególni kandydaci nie złożą dokumentów, 
które by poświadczały doświadczenie zawodowe 
bądź dorobek naukowy. Zostanie także ustanowio-
ny wyjątek w zakresie uzyskiwania przez uchwały 
KRS waloru prawomocności. Zaskarżenie takiej 
uchwały przez niektórych kandydatów biorących 
udział w konkursie nie będzie stanowiło prze-
szkody do powołania na stanowisko sędziowskie 
osoby, w stosunku do której zapadło pozytywne 
rozstrzygnięcie w przedmiocie przedstawienia pre-
zydentowi wniosku o powołanie do pełnienia urzę-
du sędziego Sądu Najwyższego. Ponadto ustawa 
wyznacza Naczelnemu Sądowi Administracyjnemu 
termin 14 dni na rozpoznanie odwołania od uchwa-
ły Krajowej Rady Sądownictwa podjętej w postę-
powaniu nominacyjnym na stanowisko sędziego 
Sądu Najwyższego.
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(senator sprawozdawca R. Ambrozik) pana senatora Aleksandra Pocieja, o przedstawienie 
wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jakże żałuję, 

że nie mogę powiedzieć: Drodzy Wnioskodawcy… 
Niestety, zgodnie z ucierającą się już tradycją, nie 
ma nikogo, kto reprezentuje wnioskodawców. Nie 
możemy im zadać pytań, najwyraźniej nie chcą wziąć 
na siebie przyjemności prezentowania poglądów za-
wartych w przedłożeniu. Mogę domniemywać, że nie 
za bardzo się z tym projektem utożsamiają bądź nie 
za bardzo chcieliby świecić oczyma za ten projekt.

Wysoka Izbo, znowu w lipcu kontynuujemy – 
myślę, że nie będzie przesadą tak o tym powiedzieć 
– niesławną już tradycję: wsadzamy w ramy, któ-
rych należy się wstydzić, wymiar sprawiedliwości 
i pozbawiamy tym razem Sąd Najwyższy ostatnich 
przymiotów niezależności.

Chciałbym przeczytać państwu senatorom frag-
menty dwóch opinii dotyczących tej ustawy, które 
przyszły.

Opinia, która przyszła z Sądu Najwyższego.
„Przed przystąpieniem do szczegółowej analizy 

poszczególnych propozycji legislacyjnych zawartych 
w tym projekcie z przykrością należy stwierdzić, że 
są one przykładem skrajnie instrumentalnego wy-
korzystywania prawa do osiągania doraźnych celów 
politycznych. Taki sposób stanowienia prawa pozo-
staje w ewidentnej sprzeczności z ideą rządów pra-
wa, wpisując się w koncepcję «rządów prawem». Jak 
wskazuje się w literaturze przedmiotu, różnica polega 
na tym, że w systemie rządów prawa prawo pełni 
rolę czynnika zapobiegającego nadużyciu władzy, zaś 
w systemie określanym jako «rządy prawem» staje 
się narzędziem opresji wykorzystywanym z powo-
łaniem się na zasadę legalizmu. Tezę tę potwierdza 
także fakt, że niezwykle istotne z ustrojowego punktu 
widzenia zmiany ustaw regulujących funkcjonowa-
nie konstytucyjnych organów państwa próbuje się 
ukryć – to jest opinia jeszcze na poziomie Sejmu, 
nazwa się później zmieniła – nawet w tytule projek-
tu, wymieniającym wprost jedynie ustawę – Prawo 
o prokuraturze”.

I fragment z opinii Helsińskiej Fundacji Praw 
Człowieka. „Opiniowana ustawa zawiera szereg roz-
wiązań budzących wątpliwości, m.in. co do zgodności 
z Konstytucją. Pozbawia kandydatów na sędziego 
Sądu Najwyższego prawa do skutecznego odwołania 
się od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa (naru-
sza w ten sposób art. 60 w związku z art. 77 ust. 2 
Konstytucji oraz art. 13 w zw. z art. 6 EKPC), dopusz-
cza wybór kandydata na urząd sędziego SN pomimo 
braku wymaganej dokumentacji potwierdzającej jego 

rzecznicy dyscyplinarni są wyznaczani do kolejnych 
spraw wedle alfabetycznej listy; podwyższenie kwo-
ty rekompensaty przyznawanej ławnikom z tytułu 
pełnienia obowiązków w sądach powszechnych oraz 
ustanowienie ryczałtu na pokrycie kosztów dojazdu 
ławnika do sądu.

Jeżeli chodzi o prawo o prokuraturze, to ustawa 
dookreśla, że prokuratorzy uczestniczą na prawach 
strony lub uczestnika postępowania w postępowa-
niach prowadzonych przez organy władzy publicznej 
oraz sądy i trybunały; rozszerza także kompetencje 
i legitymację procesową prokuratorów pełniących 
obowiązki w wydziałach do spraw wojskowych pro-
kuratur okręgowych oraz w wydziałach do spraw 
wojskowych prokuratur rejonowych.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych w usta-
wie o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
należy z pewnością nowa aplikacja uzupełniająca, to 
jest aplikacja skierowana do asystentów sądowych 
i prokuratorskich, a także do referendarzy. Szkolenie 
w tym trybie będą mogli odbywać referendarze sądo-
wi, asystenci oraz asystenci prokuratorów, asystenci 
sędziów legitymujący się przede wszystkim 2-letnim 
stażem pracy. Nabór na aplikację będzie odbywał 
się w drodze konkursu. Ta aplikacja będzie trwać 18 
miesięcy i obejmować będzie zarówno zajęcia odby-
wane w weekendy, jak i praktyki w wymiarze 1 dnia 
tygodniowo. Aplikanci aplikacji uzupełniającej nie 
będą otrzymywali wsparcia w postaci stypendium.

Wysoka Izbo, na posiedzeniu komisji obecni 
byli przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości 
i Krajowej Rady Sądownictwa. Biuro Legislacyjne 
złożyło kilka zastrzeżeń do ustawy. Głos zabierali 
senatorowie opozycji obecni na sali, m.in. panowie 
senatorowie Klich, Rulewski, Pociej, Zientarski, 
Napieralski, pani senator Sztark. Złożono kilka wnio-
sków, m.in. o odroczenie posiedzenia komisji. Pan 
senator Rulewski złożył poprawki do ustawy. Pan 
senator Pociej z kolei przejął propozycje poprawek 
Biura Legislacyjnego. Pani senator Sztark wspólnie 
z senatorem Klichem złożyli wniosek o odrzucenie 
ustawy. Była krótka dyskusja, która sprowadziła się 
raczej do ogólnej oceny ustawy. Ze strony senatorów 
opozycji była to ocena krytyczna. Padł również wnio-
sek o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ten wniosek 
został przegłosowany i przyjęty stosunkiem głosów: 
5 za, 3 przeciw. W związku z tym Wysoka Komisja 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
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(senator sprawozdawca A. Pociej) posiedzeniu komisji z rozbrajającą szczerością mówił 
o tym pan minister – iż oto włodarze zorientowali się, 
że wykorzystując istniejące prawo… To znaczy że 
ktoś może z tego prawa skorzystać wbrew temu, co 
się podoba ministerstwu i że trzeba to zmienić, no bo 
a nuż, widelec ktoś się odwoła od decyzji KRS. Nie 
zdążylibyśmy wypełnić braków kadrowych w Sądzie 
Najwyższym.

No, to rodzą się 2 pytania. Pierwsze: kto przez 
3 lata doprowadził do tego, że jest trzydzieści parę 
wakatów? A dzięki ostatniej ustawie doprowadzono 
do tego, że jest tych wakatów 55. Jak można tak wy-
koleić najlepszy sąd w Polsce, który miał najlepsze 
wyniki, i spowolnić prawie dwukrotnie to, o co niby 
państwo walczycie? Bo miało być szybciej i lepiej, 
a po 3 latach jest 2 razy wolniej. Jak to wygląda? 
Jakie jest ratio legis? W czym pomoże obywatelo-
wi to, że zamiast 110 sędziów, którzy potrzebni są 
do rekomendacji kandydatów na pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego, będzie ich 80? I znowu przy-
chodzi tutaj z nieocenioną pomocą szczerość pana 
ministra, który powiedział na posiedzeniu komisji: 
no bo szybciej uzupełnić 80 niż 110. Jest to prawda. 
To chciałbym, żeby ktoś z państwa mi wytłumaczył, 
w czymże pomogliście obywatelowi. Jak on szyb-
ciej dojdzie swojego prawa? Zresztą niektórzy fa-
chowcy mówią, że – znowu w tej pogoni za szybkim 
rozwiązaniem, na kolanie – niestety ostanie się 46 
w Sądzie Najwyższym, tych, którzy wypowiedzieli 
się w historycznej i ważnej uchwale, że pani prezes, 
pierwsza prezes Sądu Najwyższego, dalej jest preze-
sem, aż do końca kadencji, zgodnie z tym, co mówi 
konstytucja. To chciałbym się dowiedzieć od pana 
ministra, co będzie, jeżeli tych 46 nie pojawi się na 
zgromadzeniu. No bo wychodzi na to, że możecie, 
nawet przy stachanowskiej robocie, zapełnić tylko 
76. Podpowiadam tylko, żebyśmy nie musieli tutaj 
w czasie wakacji się jeszcze raz spotykać, ponieważ 
panowie coś źle policzyliście.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Wielokrotnie 
mówiliśmy o tym, że jeżeli wszystko koncentruje 
się wyłącznie na przejęciu instytucji, to musi to być 
ze szkodą dla tejże instytucji. I proszę bardzo, oka-
zuje się, że można dwukrotnie zmniejszyć pewne 
wymogi, które ma spełnić, jeśli chodzi o swój ży-
ciorys, kandydat na sędziego Sądu Najwyższego. 
Jednym machnięciem długopisu można zmniejszyć 
to wszystko o połowę, czyli zmniejszyć o połowę wy-
mogi dotyczące doświadczenia, rzetelności i spraw-
dzalności tego kandydata. Po co? Oczywiście tylko 
i wyłącznie po to… No, przecież nie jest to robione 
po to, żeby byli tam lepsi sędziowie, tylko po to, żeby 
ewentualnie większą grupę móc zachęcić do przyjścia 
tam. A proszę mi powiedzieć: jak to jest, że brakuje 
ok. 10% sędziów w orzekaniu w sądach powszech-
nych, a tutaj podawane nam są slogany o tym, jak 

dorobek zawodowy, osłabia samorząd sędziowski 
oraz próbuje umożliwić wybór nowego Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego dwa lata przed końcem 
kadencji obecnej Pierwszej Prezes. O niezgodności 
z Konstytucją świadczy również fakt, że Krajowa 
Rada Sądownictwa nie przedstawiła opinii w przed-
miocie niniejszej ustawy.

Ustawa z 20 lipca 2018 r. stanowi przykład in-
strumentalizacji prawa na potrzeby realizacji celów 
politycznych, które są niezgodne z Konstytucją RP, 
m.in. z zasadą nieusuwalności sędziów oraz wyrażoną 
w preambule zasadą rzetelności i sprawności instytu-
cji publicznych. Prawo instrumentalnie tworzone na 
potrzeby polityczne nie ma należnego prawu autory-
tetu. Z kolei tryb uchwalania opiniowanego projektu 
– pospieszny i pozbawiony debaty – podważa zaufa-
nie do tworzonego prawa. Jednocześnie opiniowana 
ustawa nie zawiera jakichkolwiek rozwiązań, które 
odpowiadałyby na najważniejsze problemy związane 
z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Jest to 
kolejna ustawa kadrowa, która tym razem prowadzi 
do sytuacji patologicznej – w myśl realizacji celów 
politycznych (przyspieszenia nielegalnej wymiany 
sędziów w Sądzie Najwyższym) stwarza mechani-
zmy, które pozwolą na wybór niekoniecznie najlep-
szych kandydatów na sędziów najważniejszego sądu 
w Polsce.

Projekt ustawy nie zawierał jakiejkolwiek oceny 
skutków regulacji, oprócz ogólnikowego stwierdze-
nia, iż «wywołuje pozytywne skutki społeczne»”.

Wysoka Izbo, w tej ustawie zostały… Te wszystkie 
grzechy, o których mówiliśmy od dłuższego czasu, 
w tej ustawie zostały podniesione do najwyższej potę-
gi. Otóż przez długi czas w imieniu projektodawców – 
bo właściwie żaden z nich ani razu nie przyszedł na tę 
salę – przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości, 
na których spadł i spadał ten wątpliwy zaszczyt obro-
ny pomysłów posłów, argumentowali, że oto propo-
nujecie państwo zmianę pozytywną, która ma coś 
dać społeczeństwu i obywatelom: przyspieszenie 
procedur, prawo do szybkiego, rzetelnego procesu. 
Mówiliście państwo również o takim ludzkim od-
czuciu sprawiedliwości i o tym, że państwa działania 
są działaniami nakierowanymi na dobro zwykłego 
obywatela. Ale w tym przedłożeniu i we wszystkich 
poprzednich nie ma ani grama, ani jednego słowa na 
temat tego, że można coś szybciej, lepiej bądź spra-
wiedliwiej. Po prostu po raz kolejny są to działania 
nieskoordynowane, w ogóle nie uwzględniające tego, 
jak w przyszłości będą działały kolejne zmiany. Tu 
nagle okazało się, że w poprzednich przedłożeniach 
posłowie, większość rządząca, ludzie, którzy z pań-
stwa poręki zajmują się wymiarem sprawiedliwości, 
jak zwykle czegoś nie dopatrzyli. Okazało się – i na 
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(senator sprawozdawca A. Pociej) czątku tej reformy. Poziom konfliktu wzrasta. I nie 
tylko dlatego, że my tutaj toczymy spory i polemiki, 
gdyż w rzeczywistości spór o kształt reformy nie jest 
sporem PiS z Platformą. Stronami są ci, którzy ten 
wymiar sprawiedliwości dzisiaj sprawują, i ci, któ-
rych tu dzisiaj słyszymy. Ale to nie tylko to. Właśnie 
dzisiaj, w tych dniach w 28 gabinetach rządowych 
państw Unii Europejskiej krystalizuje się stanowi-
sko, jakie zajmą wkrótce w Brukseli wobec uznania 
Polski za państwo, jedyne państwo w historii człon-
kostwa w Unii, które narusza postanowienia traktatu 
lizbońskiego. Wstydźmy się, jakkolwiek byśmy na 
to patrzyli, kto po jakiej stronie siedzi na tej sali. 
O efektach tej reformy mówił już pan senator Pociej. 
Zamiast kompletowania mamy procesy inkwizycyjne 
dekompletowania składów.

Pan minister Piebiak, młody minister, uznał, że 
cały korpus wymiaru sprawiedliwości i wspierające 
go inne środowiska prawnicze, w tym uniwersy-
teckie, są sprawcami tej sytuacji i trzeba podej-
mować czysto matematyczne decyzje o reduko-
waniu składów, o wymianie sędziów. Tymczasem, 
jeśli państwo uważacie, że te 10 tysięcy sędziów, 
paręnaście tysięcy prokuratorów i jeszcze więcej 
radców prawnych bojkotuje… No to może ich cał-
kowicie wymieńcie. Pewno pan minister Ziobro 
już ma przygotowany desant ministerialny do Sądu 
Najwyższego. W końcu tych 200 sędziów i pra-
wie 400 prawników pracujących w ministerstwie 
łatwo się da skusić na przynętę finansową. Tak 
czy inaczej uważam tę ustawę za donos do opinii 
publicznej, w tym zagranicznej, że w Polsce wokół 
praworządności dzieje się źle.

W zeszłym roku dobiegały, tak jak i w tym do-
biegają, co prawda w zmniejszonej skali, okrzyki 
„Senatorze, jeszcze możesz!”. Ja bardzo poważnie 
przyjmuję to wezwanie, tę prośbę. Nie zrozumiał 
jej pan prezydent w zeszłym roku, nie zrozumiał, 
że oto obywatele – obywatele, nie partie – zwrócili 
się do niego bezpośrednio, aby przestrzegał konsty-
tucji. Wydawało się, że był to ten czas i miejsce – 
Kancelaria Prezydenta – na to, żeby zawrzeć choćby 
rozejm w tych działaniach. Nie ma ani rozejmu, ani 
tym bardziej pokoju. Mamy wojnę.

Ale ja głęboko przyjmuję ten apel „Senatorze, jesz-
cze możesz!”, dlatego złożyłem wniosek mniejszości. 
Złożyłem wniosek mniejszości, który zmierza do tego 
– mówię w uproszczeniu – ażeby wobec niespełnie-
nia się oczekiwania rządu, rządu PiS, o możliwości 
sprawnego funkcjonowania Sądu Najwyższego przy-
najmniej do czasu, gdy rząd pozbiera się w swoich 
oczekiwaniach i swoich liczbach, obecny sąd mógł 
funkcjonować do 2020 r. Dlatego też uważam, w zgo-
dzie z konstytucją, że przede wszystkim pierwszy 
prezes Sądu Najwyższego powinien swoją kadencję 
odbyć do końca. To zaledwie 2 lata.

to wspaniale pomagamy obywatelom? To proszę mi 
odpowiedzieć: dlaczego przez ostatnie 3 lata te 10% 
stanowisk jest nieobsadzone? Odpowiem: czekamy na 
swoich. Jest to straszne, to straszna idea. 9 sędziów 
Sądu Najwyższego, którzy zostali zaopiniowani po-
zytywnie… No, niektórzy czekają 1,5 roku. To jest 
ta piecza, ten pomysł na uzdrowienie, przyspiesze-
nie i udrożnienie, czy też chodziło o to, żeby „nie 
swoich”, bo oni nie byli swoi… To są profesorowie 
o niekwestionowanym dorobku, ludzie mądrzy i lu-
dzie z różnymi ideami.

To jest ustawa… Wszystkie te ustawy, wszystkie 
te zmiany były demolowaniem wymiaru sprawiedli-
wości. Ale ta ustawa nie zachowuje już nawet naj-
mniejszych pozorów, w jakikolwiek sposób nie jest 
zakładana woalka mająca przykryć to, że to jest po 
prostu skok na instytucję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosku mniej-
szości komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Rzeczniku 

Praw Obywatelskich!
Witam i przyjmuję z wdzięcznością niespodzie-

waną obecność pana ministra, to, że się zmobilizował 
i spełnił moją prośbę, a nie pana marszałka, i przybył 
na to spotkanie…

(Wesołość na sali) (Oklaski)
Również…
(Marszałek Stanisław Karczewski: To jeszcze ja 

zapraszam, Panie Senatorze. Naprawdę, to ja wysyłam 
zaproszenia, a nie pan.)

To czemu pan protestował przeciwko mojemu 
wnioskowi?

(Rozmowy na sali)
Witam z wdzięcznością również kolegów z opozy-

cji, właściwie wachtę z okresu, gdy sprawiedliwość, 
gdy praworządność i samorządność stały się kamie-
niem węgielnym tejże Rzeczypospolitej, w której 
właśnie funkcjonujemy.

(Senator Jarosław Rusiecki: I Okrągły Stół.)
Nie da się ukryć, tylko ślepy tego nie zauważa, że 

po 3 latach od objęcia rządów przez tzw. prawicową 
koalicję, a w szczególności reformowania wymiaru 
sprawiedliwości, szerzej może nawet: reformowania 
praworządności mamy sytuację gorszą niż na po-
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) Twierdzę, że w Polsce w obecnym czasie jest jeszcze 
miejsce na refleksję, na to, żeby ten konflikt zażegnać 
i żeby przede wszystkim też wskazać przyszłość. Bo 
istotą tego konfliktu jest nie tylko to, co było… O tym 
państwo mówicie: sędzia Iwulski… Tak, to wszyst-
ko prawda. Ale powiadają niektórzy, że przeszłość 
jest tak samo ważna jak przyszłość, tylko przyszłość 
jest jeszcze ważniejsza, bo będzie dłużej trwała. I to 
zrozumienie tej sprawy kieruję pod adresem senato-
rów PiS i państwa z Ministerstwa Sprawiedliwości. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Zgłosił się pan senator Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:

Ja mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy. 
Otóż chciałbym zapytać… My już któryś raz w tej 
kadencji, bodajże piąty…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam, 
do którego sprawozdawcy jest to pytanie?)

Do pana senatora Ambrozika.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dobrze.)
Otóż my już któryś raz w tej kadencji, bodajże 

piąty, debatujemy nad ustawą o ustroju sądów po-
wszechnych. Ja chciałbym zapytać, dlaczego tych 
wszystkich zmian, które wprowadzamy teraz, nie 
wprowadziliśmy np. wtedy, kiedy pierwszy albo 
drugi, albo trzeci raz dyskutowaliśmy nad ustawą. 
Czy była o tym mowa na posiedzeniu komisji? Czy 
gdy Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów, to 
przedstawiało obywatelom jakąś koncepcję funk-
cjonowania sądów powszechnych w Polsce, czy też 
mamy do czynienia z zupełnie doraźnym działaniem, 
podyktowanym nie koncepcją ich funkcjonowania, 
tylko jakimiś bieżącymi przyczynami? Bardzo bym 
prosił o wyjaśnienie tej kwestii. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan senator Fedorowicz. 

Proszę bardzo.
Będziemy po trzy…

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.

Padają tu głosy, jest dyskusja i jest spór, poważny 
spór o to, czy kadencja jest przerwana. Jako rozwiąza-
nie podaje się inny zapis konstytucji, określanie przez 
ustawę wieku emerytalnego. Ale jest spór. No, jeśli 
jest spór, Kochany Rządzie, to metodą nie jest zamy-
kanie innym ust, wyzywanie „Iustitii” od instytucji 
deformujących wymiar sprawiedliwości. Jeśli spór, 
to, Wysoki Rządzie… W sprawach związanych z gór-
nikami może nie pan Piebiak, ale inni ministrowie 
i posłowie od razu znaleźli i pieniądze, i rozwiązania. 
Nie mówili, że trzeba kopalnie opróżnić z górników 
i że górnicy bojkotują państwo polskie. Po prostu 
w ramach konstytucji, która w preambule zawiera 
obowiązek czy też wezwanie do dialogu i współpracy 
władz, rozwiązali ten i inne problemy. Twierdzę, że 
tych problemów będzie miała jeszcze więcej inna 
ekipa, będą je miały wszystkie ekipy.

Jest jeszcze inne zagadnienie, które tutaj szcze-
gólnie polecam państwu senatorom z prawej strony, 
choć nie tylko. W istocie rzeczy nam wszystkim po-
winno chodzić o najlepszy wymiar sprawiedliwości, 
choćby dlatego, że wielu z nas… Może nie wielu, 
ale część z nas staje przed obliczem Temidy. Jeżeli 
chodzi o senatora Koguta, kolegę z „Solidarności”, 
to jest nawet groźba, że stanie przed sądem karnym. 
Inni – w sprawach cywilnych… Niektórzy mówią, 
że Trybunał Stanu ożywi swoją działalność. I dlatego 
naszym wspólnym interesem, interesem obywatel-
skim i interesem nas tutaj, na tej sali, jest to, aby 
reforma doprowadziła do unowocześnienia sądu, do 
nadania mu innego oblicza, ale innego niż to, któ-
re proponujecie, które ma charakter inkwizycyjny 
i charakter zamachu na dobra samorządności w tym 
najwyższym sądzie.

Propozycja jest zatem następująca. Pierwszy pre-
zes kontynuuje swoją kadencję do 2020 r. Decyzje, 
które podjął prezydent, unieważnia się, z tej racji, że 
są niekonstytucyjne. Może padać zastrzeżenie, że to 
jest działanie prawa wstecz, no, ale przecież Trybunał 
Konstytucyjny, który bada i ma prawo badać wszyst-
kie ustawy, jeśli wpłyną wnioski, też orzeka o prawie 
wstecz, jeśli dane ustawy są niekonstytucyjne. Tak że 
tutaj nie widzę konfliktu wobec faktu, że pan prezy-
dent podjął nieroztropne decyzje. Pozostaje oczywi-
ście sprawa sędziów, którzy też z racji tych działań 
rządu, które, jak przypominam, kasowały przeszło 
połowę składu, czują się urażeni i dotknięci w swojej 
godności, gdyż uważają – a wszelkie dowody za tym 
przemawiają – że są osobami, które wymiar sprawie-
dliwości podniosły na najwyższy poziom moralny 
i merytoryczny. Wydaje mi się, że tu tryb odwołań, 
które ci sędziowie kierują lub mogą… byłby drogą 
do naprawy tej wadliwej ustawy, tej i poprzedniej 
wadliwej ustawy. I o to wnoszę, Panie Marszałku. 



17
64. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2018 r.

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

(senator J. Fedorowicz) Teraz odpowiadam na pytanie pana senatora 
Fedorowicza co do tego, czy była poszerzona debata 
nad zastrzeżeniami naszego biura. Każdy miał prawo 
zadawać pytania dotyczące zastrzeżeń, które wniosło 
biuro, a wniosło ich 5 lub 6. Tak że tyle.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Rybicki. Proszę 

bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Pytanie do pana senatora Pocieja jako sprawozdawcy 

mniejszości. Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia 
komisji – chciałbym też pana osobisty pogląd poznać 
– podnoszona była kwestia, że, mówiąc w cudzysło-
wie, ratio legis procedowanej dzisiaj ustawy w znacznej 
mierze dotyczy tego, aby przyspieszyć procedurę wy-
boru nowego prezesa Sądu Najwyższego, łamiąc przy 
tym art. 183 konstytucji, w którym ustawa ta określa, 
zgodnie z prawem, kadencję pierwszej prezes obecnie 
urzędującej jako 6-letnią kadencję? Czy te przepisy, któ-
re uchwalamy – czy była taka dyskusja – mają przyspie-
szyć procedurę wyboru nowego pierwszego sędziego 
Sądu Najwyższego? Jakie ewentualny wybór nowego 
czy też zastępcy, tzw. dublera pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, miałby konsekwencje w obrocie prawnym 
i w ocenie instytucji międzynarodowych? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zapytam, czy są jeszcze pytania do pana senato-

ra Pocieja. Nie ma… Pan senator Komarnicki ma? 
Proszę bardzo.

(Senator Aleksander Pociej: Do mnie?)
Tak, tak.
(Senator Jan Filip Libicki: I ja.)
To proszę bardzo. Pan senator Komarnicki i pan 

senator Libicki. Będziemy grupować…

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Pocieja, bo wierzę 

w to, że dostanę trochę inną odpowiedź niż od pana 
senatora sprawozdawcy, bo z doświadczonym prawni-
kiem mam do czynienia. Panie Senatorze, co ta usta-
wa ma poprawić według pańskiego doświadczenia 
i według wnioskodawców? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Jak wyglądał według pana opinii dialog 
z Komisją Europejską – wiem, że pan często tam prze-
bywa – w kwestii ustaw o sądownictwie? To pytanie 
to jest dzisiaj clou sprawy.

I trzecie. Czy według wnioskodawcy i oczywiście 
według pańskiego doświadczenia ta ustawa nie naru-
sza tej świętości, czyli trójpodziału władzy?

Panie Senatorze… Ja do pana senatora sprawoz-
dawcy… Chodzi mi o to, czy była poszerzona debata 
na temat poprawek Biura Legislacyjnego, które są 
fundamentalne. Za chwilę odpowie mi pan na to py-
tanie… W swoim sprawozdaniu pan ujął… Ale pro-
szę mi powiedzieć: czy ktoś się w ogóle zastanowił 
nad tym, że może się okazać, iż niewprowadzenie 
tych poprawek będzie powodować kolejną noweli-
zację? Bo mieliśmy tu już kilka takich przykładów.

I przy okazji drugie pytanie. Czy w trakcie ob-
rad komisji była mowa o tym, że upolitycznienie są-
dów, które jest jakby wynikiem tego procesu, nad 
którym pracujemy, może spowodować kompletną 
utratę zaufania obywateli do sądownictwa polskie-
go? Podam przykład senatora, który jest w trakcie 
procesu i śledztwa. No, ja bym wolał, żeby ten mój 
kolega – on akurat nie jest z mojej drużyny – miał 
pewność, że sąd nie będzie polityczny, tylko to będzie 
sąd niezawisły.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie proszę.)

No, było pytanie, a teraz je troszeczkę…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jedna minuta i…)
Dziękuję bardzo, ja już nie mam więcej pytań.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Poprosimy o zadanie pytania jeszcze pana senatora 

Rybickiego. Proszę bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję, Panie 

Marszałku. Ja mam pytanie do sprawozdawcy mniej-
szości, senatora Pocieja…)

Aha. No to może teraz poprosimy pana senatora 
Ambrozika, żeby odpowiedział na pytania, a pan se-
nator… Proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Co do pierw-

szej kwestii… Pan senator Libicki pytał, czy rządzący 
zapowiadali reformę wymiaru sprawiedliwości. Tak, 
zapowiadali. Czy były zapowiedziane konkretne za-
pisy ustaw? Ja sobie tego nie przypominam. Ale była 
zapowiadana reforma sądownictwa, prawa o ustroju 
sądów powszechnych, Sądu Najwyższego. Te zmiany 
były generalnie oczekiwane przez obywateli. Chyba 
wszyscy mamy z naszych biur poselskich i senator-
skich doświadczenia związane z tym, że gros inter-
wencji czy próśb, z którymi zgłaszają się obywatele, 
dotyczy właśnie sądownictwa. A jeżeli chodzi o ko-
lejną nowelizację, to myślę, że jest ona odpowiedzią 
na pewne działania, które niestety uniemożliwiają 
przeprowadzenie tej reformy do końca, czyli wprowa-
dzenie zmian, które służyłyby zwykłym obywatelom.
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(senator W. Komarnicki) Sądownictwa, i zmiany w Sądzie Najwyższym tak 
naprawdę tylko i wyłącznie temu służyły, bo nie ma 
tam śladu usprawnień czy dosypania pieniędzy. No, 
przecież mieliśmy do czynienia w tej kadencji… IPN 
dostał prawie 30% więcej, a i tak dostaje bodajże 
10 razy więcej niż Sąd Najwyższy. No, w ogóle nie 
było ani przez chwilę w żadnym z tych przedłożeń 
pomysłu na usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. 
No, i ten głos Sądu Najwyższego i pani prezes na 
pewno nie mógł tak przejść bez echa.

Ale te ostatnie zmiany jak zwykle robione na ko-
lanie… Bo przecież wielokrotnie powtarzaliśmy, że 
te zmiany są z dnia na dzień, bez żadnej opinii i że 
one nie tylko nam utrudniają pracę, ale one utrudniają 
pracę, czego byliśmy wielokrotnie świadkami, również 
większości parlamentarnej, która, przypominam – ja 
wielokrotnie o tym mówiłem – najpierw protestowała 
przy niektórych ustawach przeciwko naszym popraw-
kom, określając je jako bzdurne, niepotrzebne, po czym 
następna nowelizacja dawała nam dokładnie te popraw-
ki, o których mówiliśmy. Przychodziły one od strony 
rządzącej, choć strona rządząca przy poprzedniej no-
welizacji mówiła, że nasze poprawki są absolutnie nic 
nie warte i w ogóle nie do zaakceptowania. W związku 
z tym widać, że to tempo zmian nawet dla ekipy, która 
próbuje dokonać tych roszad, i dokonuje, w wymiarze 
sprawiedliwości jest zbyt szybkie.

No i w tej chwili znowu ja mam takie wrażenie, 
że ktoś czegoś wcześniej nie doczytał – mówię o po-
przednich działaniach i o poprzednich zmianach – 
i nagle się okazało, że jeżeli pani prezes powiedzia-
ła… To znaczy przede wszystkim nie dała się złamać 
w tym sensie, że nie przyszła z zaświadczeniem lekar-
skim, że boli ją kręgosłup, nie prosiła o to, żeby jesz-
cze raz ją wybrać na tę samą kadencję, tylko postawiła 
tezę popartą jednogłośnie przez Sąd Najwyższy, że 
jej kadencja, jak jest zapisane w konstytucji, kończy 
się za 2 lata. Powstał problem. Otóż okazało się, że 
poprzednia nowelizacja – jeszcze raz powtarzam: ona 
też nie miała nic wspólnego z rzeczywistością oby-
watela – nie wystarcza. Poza tym włodarze wymiaru 
sprawiedliwości doprowadzili do takiej sytuacji – ja 
wcześniej przez 3 lata o tym mówiłem – w której 
po ostatnich zmianach nie ma ponad połowy składu 
Sądu Najwyższego. Nagle się okazało, że ta wymy-
ślona, naprawdę, tak prawą ręką za lewe ucho, Izba 
Dyscyplinarna, kuriozum, w ogóle nie jest obsadzona, 
nie działa. To nie są moje słowa, ale znowu cytuję 
kolejnych wiceministrów sprawiedliwości, którzy, 
no właśnie, załamywali ręce, że skroili taką ustawę, 
że ona nie działa. No więc trzeba było dopchnąć ko-
lanem…

(Senator Bogdan Borusewicz: Chorym.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Chorym kolanem.)
…i właśnie w tej chwili to się dzieje. To jest po 

prostu przepychanie już naprawdę zupełnie na siłę 

I czwarte pytanie: czy projekt ustawy był anali-
zowany, dyskutowany przede wszystkim ze środowi-
skiem sędziowskim?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeżeli pan senator Libicki ma jedno pytanie, to 

poproszę…
(Senator Jan Filip Libicki: Tak.)
Proszę.

Senator Jan Filip Libicki:
To jest po części to samo pytanie, które zadawałem 

panu senatorowi głównemu sprawozdawcy, panu se-
natorowi Ambrozikowi. Wydaje mi się, że to jest tak, 
że gdyby obecnie rządząca większość miała spójną 
wizję co do zmiany w wymiarze sprawiedliwości, to 
załatwiłaby to po prostu jedną kompleksową ustawą. 
Dzisiaj po raz piąty dyskutujemy nad ustawą o ustro-
ju sądów powszechnych i wydaje mi się w związku 
z tym, że to jest jakieś reagowanie zupełnie doraźne 
i jednak w pewnym chaosie. Chciałbym, żeby pan 
senator Pociej jako doświadczony prawnik, znany 
adwokat, ustosunkował się do mojego pytania, a tego 
właśnie dotyczy moje pytanie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie pana senatora Rybickiego. Tak, była 

mowa, nawet wielokrotnie, o kadencji pani pierwszej 
prezes, o niekonstytucyjności przerwania tej kadencji. 
Ja mam takie wrażenie, Panie Senatorze, że w za-
kresie zmian dotyczących Sądu Najwyższego osoby, 
które podejmują decyzję o przedstawianiu przez po-
słów kolejnych zmian – jakoś nie mam wątpliwości 
co do tego, że to jednak nie jest pisane przez owych 
posłów – gdzieś się zakiwali. Otóż myślę, że kolejne 
reakcje na dosyć stanowczy głos Sądu Najwyższego, 
taki bardzo jednolity głos, bo trzeba pamiętać, że te 
uchwały dotyczące niekonstytucyjności rozwiązań, 
wspierające głos pierwszej prezes Sądu Najwyższego, 
która wielokrotnie bardzo mocno wypowiadała się na 
temat zmian w obszarze wymiaru sprawiedliwości, 
tych innych zmian… Mieliśmy przecież głos doty-
czący Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady 
Sądownictwa itd., itd. To był bardzo negatywny, bar-
dzo mocny głos. Ja myślę, że ten pomysł – nazwałbym 
go puczem w wymiarze sprawiedliwości – narastał. 
Został on zrealizowany podczas ostatnich noweliza-
cji i oczywiście tutaj i zmiany w Krajowej Radzie 
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(senator A. Pociej) Tak, już… Przepraszam bardzo.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować.)
Tak, tak, tak.
No, w każdym razie, już kończąc to… Niestety, 

będzie tak, że zakończymy te spory, mając zupełnie 
zdemolowane zaufanie dla wymiaru sprawiedliwości.

Pytania pana senatora Komarnickiego. Co to daje 
zwykłemu człowiekowi? Otóż uważam, że efekt jest 
negatywny. Do tej pory, jeżeli mówiliśmy o tym, że 
mamy zastrzeżenia… Bo przecież te zastrzeżenia 
oczywiście były. Jest jasne, że jeżeli mamy dwie stro-
ny sporu i jedna z nich przegrywa, a tak jest w są-
dzie, bo bardzo rzadko, niestety, nad czym można 
ubolewać… W zeszłej kadencji przeprowadzaliśmy 
ustawy o mediacji, o polubownym załatwianiu spo-
rów, niestety, to się… Sąd po prostu wydaje wyrok. 
I zawsze jest ktoś niezadowolony, a połowa tych nie-
zadowolonych powie: sąd jest po prostu jakiś nie-
sprawiedliwy, zły itd. Tylko że do tej pory nie było 
barwy politycznej w tym niezadowoleniu, natomiast 
to, co się wydarza, m.in. to, co się wydarzy z powo-
du tej ustawy… Będzie można powiedzieć, że jeżeli 
zderzamy się z politykiem, który mógł wpływać bez-
pośrednio na losy danego sędziego, jeżeli zderza-
my się z formacją, która kieruje tam z dnia na dzień 
swoich ludzi… Przepraszam bardzo, ale w Sądzie 
Najwyższym zasiadali ludzie, którzy byli tam od 30 
lat, od 20 lat, tam były nominacje całej palety poli-
tycznej. Tak zresztą miał również, w swoim założe-
niu, funkcjonować Trybunał Konstytucyjny. Ta rota-
cja ma jak gdyby zupełnie inną kadencyjność niż ta 
w kalendarzu politycznym; było to równoważenie się 
różnych wpływów. Zostało to złamane w Trybunale 
Konstytucyjnym. I stało się to… Zamiast w ciągu 
5–4 lat odbyło się to w ciągu roku, 2 lat. I w tej chwi-
li wymieniamy jednorazowo – jednorazowo – 60% 
sędziów. I będzie to tylko jedna formacja, która zde-
cyduje – od KRS, poprzez prezydenta – o tym, jak 
będzie wyglądał finalnie i komu będzie podporząd-
kowany ten nowy wymiar sprawiedliwości.

Pytał pan senator: co w Europie? Panie Senatorze, 
wielokrotnie o tym mówiliśmy. Mamy jeden przy-
kład… To znaczy ja pamiętam jeden przykład, ale 
bardzo możliwe, że już jest ich więcej bądź za chwilę 
będzie ich więcej. Otóż po kolejnych zmianach nasz 
wymiar sprawiedliwości – chyba prokuratura, a może 
sąd, nie wiem – zażądał ekstradycji. Z tego, co mi jest 
wiadomo z opisu sprawy, chodziło o człowieka, który 
popełnił przestępstwo pospolite. To się tak nazywa… 
No, nie tak pospolite, bo chodziło o narkotyki. To była 
rzecz, która normalnie w ogóle nie jest jakimkolwiek 
problemem, zawsze było to automatyczne. I oto gdzieś 
w Irlandii jakaś pani sędzia, na którą oczywiście nikt 
z nas nie ma żadnego wpływu, zdecydowała, że – 
przynajmniej tak wynika z tego, co ona wie – nasz 

i wbrew jakimkolwiek pozorom tej nowej sytuacji 
i jak najszybsze… Obniża się wymogi, poszerza 
się gwałtownie… dając zupełnie młodym ludziom, 
również bez doświadczenia, możliwość awansu 
o pięć pięter w tym, o czym kiedyś mówiono, że to 
jest pewna droga, gdzie ukoronowaniem jest Sąd 
Najwyższy. Bo, przypominam, Sąd Najwyższy to 
jest sąd sądów. Tam potrzeba wyjątkowej znajomości 
prawa, trzeba być wyjątkowo dobrze przygotowa-
nym, mieć olbrzymie doświadczenie, żeby móc osą-
dzić wyrok niższych instancji. I to jest coś, do czego 
ludzie naprawdę dochodzą latami. Ja miałem takie 
doświadczenie, dawno, dawno temu jako adwokat 
na zjeździe olbrzymiej organizacji prawników mia-
łem okazję przez godzinę wśród, nie wiem, dwustu 
adwokatów słuchać… Przyszła do nas pani sędzia 
Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. I muszę 
powiedzieć, że wśród tych adwokatów, z których 
każdy zarabiał po 10 albo po 100 milionów dolarów, 
no, zjadaczy wszystkich rozumów i najmądrzejszych 
ludzi w palestrze, jak ona weszła… ja do dzisiaj czuję 
ten powiew chłodu i ciszy. Taki to jest autorytet.

(Senator Jerzy Fedorowicz: A ile miała lat? Pewnie 
z siedemdziesiąt.)

Odpowiem na to wpadkowe pytanie senatora 
Fedorowicza: no, na pewno grubo powyżej sześć-
dziesięciu pięciu.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Sędziów sądu…)
I…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, nie udzieliłem panu głosu…
(Senator Jerzy Fedorowicz: A przepraszam…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …w kolejce 

proszę się zapisać.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja w pana interesie, 

Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
I myślę, że te zmiany, które się dokonują, na pewno nie 

będą służyły utrzymaniu ani budowaniu tego autorytetu. 
Bo zważmy jeszcze, że ta walka, która nie jest tylko… 
Bo gdyby ta walka była… Gdybyśmy teraz nie słyszeli 
obywateli, którzy krzyczą na zewnątrz, zamiast być na 
wakacjach… Może ich jest mniej, ale oni są. Gdybyśmy 
rozmawiali tutaj tylko my, spierali się, to można by było 
powiedzieć, że nasze darcie szat jest może sztuczne, może 
niepotrzebne… Ale to nam uświadamia, do jakiego po-
twornego podziału doprowadziliśmy – ale tutaj na pewno 
80–90% winy jest po stronie koalicji rządzącej – że m.in. 
po to, żeby łatwiej przepchnąć to przez społeczeństwo, 
były kampanie oczerniające sędziów, były kampanie 
zniesławiające, były kampanie, gdzie z prawdziwych, 
prawdziwych przestępstw…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy pan ciągle odpowiada na pytania?)
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(senator A. Pociej) o to, żeby to zrobić jak najszybciej, a nie się z kimś 
konsultować. Powtarzam to, co już cytowałem. No, opi-
nia Sądu Najwyższego, opinia „Iustitii”, opinia innych 
organizacji zrzeszających sędziów, opinia rzecznika 
praw obywatelskich, opinia Fundacji Helsińskiej – one 
wszystkie są druzgocące. We wcześniejszych opiniach 
można było dostrzec jakiś ślad polemiki z rozwiąza-
niami proponowanymi przy kolejnych zmianach, przy 
demontażu wymiaru sprawiedliwości. Ale tu jest już 
tylko i wyłącznie mówienie o skoku na sąd. Jest expres-
sis verbis powiedziane, że tylko temu służą te zmiany. 
Również zniesienie potrzebnego… To samo tyczy się… 
Ja skupiam się na Sądzie Najwyższym, bo myślę, że 
dzięki takiemu skupieniu łatwiejsza jest percepcja tych 
zmian, nawet w przypadku nieprawników. Ale te zmia-
ny są dużo szersze, dużo głębsze. Przecież to wszystko 
dotyczy dawania kolejnych narzędzi do manipulowania 
również przy sądach powszechnych niższej instancji.

Teraz pytanie senatora Libickiego. Panie Senatorze, 
ja częściowo odpowiedziałem na pana pytanie o to, 
czy możemy się tutaj dopatrzeć jakiejś spójności, czy 
to jest wyłącznie chaos. Panie Senatorze, sądząc po 
tym, że zbieramy się po raz… Mówił pan senator, 
że po raz piąty. Jaki piąty? Jakby doliczyć zmiany 
w KRS i doliczyć inne… Ja mam takie wrażenie, że 
my w tej kadencji przez 3 lata wyłącznie bijemy się 
o wymiar sprawiedliwości.

Zwracam uwagę… Ja tu nie widzę spójności. 
Przykładem jest zawetowanie przez pana prezyden-
ta 2 ustaw i bez żadnego głębszego zastanowienia 
puszczenie 1 ustawy. Wszyscy się zastanawiali, dla-
czego pan prezydent puścił 1, skoro 2 zawetował. Nie 
było głębszego wytłumaczenia. Potem był pat i trochę 
wymiany nieuprzejmości pomiędzy pałacami. I co 
potem dostaliśmy? Dostaliśmy de facto…

(Senator Mieczysław Augustyn: To samo.)
…to samo, tylko że napisane przez pana prezy-

denta i ujęte z trochę innej strony.
(Senator Leszek Czarnobaj: Inaczej opakowane.)
Inaczej opakowane. Ale środek, jak niektórzy 

twierdzą, jest nawet gorszy. No i gdzie tu jest jakaś 
logika, skoro te wszystkie działania są tak niespójne? 
Ja tutaj logiki nie widzę. Dziękuję bardzo.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Ja mam pytanie do wszystkich 3 senatorów spra-

wozdawców odnośnie do posiedzenia komisji.
Chciałbym dowiedzieć się od panów, jaka jest wa-

sza opinia, ale też jaka opinia była wyrażana na posie-

wymiar sprawiedliwości przestał dawać gwarancję. 
I teraz pytanie: czy tak będzie dalej? Może tak być.

Mówiłem wielokrotnie przy uchwalaniu tych 
ustaw, jak dramatyczny wpływ mogą mieć te pro-
blemy, te wszystkie problemy, które my punktujemy, 
o których mówimy cały czas, na sądy powszechne, na 
wymiar sprawiedliwości w zakresie prawa rodzinne-
go. Toż to mogą być dramaty, np. dla biznesu, który 
działa transgranicznie. No, wyobraźmy sobie, że jakiś 
oszust, który oszuka polskiego przedsiębiorcę, pod-
niesie, że wyrok, który zapadł tu, w Polsce, nie daje 
rękojmi rzetelnego procesu, ponieważ sąd jest upo-
lityczniony. Mamy problem, bo według mnie będzie 
to miało negatywny wpływ na szarego obywatela, na 
każdego obywatela.

Trójpodział władzy. Nie będę się, Panie Senatorze, 
nad tym rozwodził, bo to jest pytanie retoryczne. 
Tutaj mamy do czynienia z taką sytuacją, w której 
jakakolwiek zmiana, również w tej ustawie, która 
doprowadzi do zwiększenia możliwości niekonstytu-
cyjnego zakończenia kadencji pierwszej prezes Sądu 
Najwyższego… Moim zdaniem każdy taki krok dzia-
ła na niekorzyść trójpodziału władzy, ponieważ ta 
trzecia władza musi być niezależna, nawet, a wręcz 
przede wszystkim, jeżeli nie podoba się większo-
ści rządzącej. Po to ona została stworzona. Ona nie 
jest po to, żeby tak jak większość w parlamencie, 
która musi pewne rzeczy mówić bądź robić… Bo 
tu jest polityczna większość i tu jest to normalne, 
ale w sądzie jest akurat zupełnie odwrotnie. Nawet 
w prokuraturze, mimo hierarchicznego podporząd-
kowania, powinni być ludzie, którzy decydują sami, 
a te wszystkie zmiany, które nam zaserwowano na 
początku tej kadencji, zupełnie złamały jakąkolwiek 
niezależność instytucjonalną i faktyczną, również 
w przypadku prokuratury.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Panie 
Senatorze.)

Ja jeszcze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam.)
(Senator Władysław Komarnicki: Nie, nie, jeszcze 

jedno pytanie. Jeszcze jedno pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie wiedziałam, bo 

przyszłam w trakcie.)
Tak, były 3 pytania, więc dokończę.
Czy konsultowano to z sędziami? No, opinia, którą 

mamy, teoretycznie mogłaby świadczyć o tym, że ja-
kieś konsultacje były, no ale nie czarujmy się. Przecież 
wiemy, że takie konsultacje mogłyby się odbyć, gdyby 
z tym pomysłem przyszło ministerstwo, bo to jest inna 
ścieżka i wtedy konsultacje muszą być bardzo szerokie. 
No ale przecież wiemy, że nie o to chodziło. Chodziło 
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(senator M. Augustyn) liście do ustawy o sądownictwie, funkcjonują już 
pewien czas. Może pan powie, jakie w związku 
z tym efekty… O ile nastąpiło przyspieszenie spraw 
w postępowaniu sądowym? Jak wygląda długość 
spraw w postępowaniu sądowym, czy one uległy 
skróceniu, czy nie? Jak to wszystko wygląda po 
zmianach ustawowych, czy one wpłynęły w jakiś 
sposób na to, co jest głównym problemem, czyli 
przewlekłość spraw sądowych?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Jerzy Fedorowicz. Bardzo proszę 

Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam, nie przy-

gotowałem się, nie jestem przygotowany. Proszę mnie…)
Pani senator Zdrojewska. Czy jest pani senator?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma pani senator.
(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest?
(Głos z sali: Chyba nie ma, wyszła.)
Wyszła na chwilę.
Pani senator Sztark. Widzę, że jest na miejscu i na 

pewno jest przygotowana.
(Senator Grażyna Sztark: Tak, jestem przygoto-

wana i jestem na miejscu.)
Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Ja do 2 sprawozdawców: większości i mniejszości, 

tak zwanej.
(Wicemarszałek Maria Koc: Do którego pana se-

natora sprawozdawcy mniejszości?)
Proszę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Do pana senatora 

Rulewskiego czy Pocieja?)
Pocieja.
(Głos z sali: Młodszy jest.)
Ja mam pytanie dotyczące… Zapewne do pa-

nów, do obydwu panów również dotarły maile 
od zaniepokojonych ludzi, stosunkowo młodych, 
ale mających już ograniczone prawo do aplikacji 
uzupełniającej, które to ograniczenie dyskrymi-
nuje wielu Polaków. Ja mam takie pytanie: skąd 
się wziął ten zapis o ograniczeniu wiekowym do 
35 lat w przypadku możliwości odbywania aplikacji 
w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury i do 
40 lat w przypadku aplikacji uzupełniającej, a tym 
samym dojścia do zawodu sędziego i prokuratora? 
To jest ograniczenie wiekowe, ale to jest też zwią-
zane z naruszeniem prawa, bo nikomu nie… To jest 
oczywiście dyskryminacja wiekowa. I chciałabym 
zapytać, skąd ten pomysł. Dziękuję.

dzeniu komisji, co do kilku znamiennych przepisów. 
Znamiennych i, można powiedzieć, zdumiewających.

Mianowicie, czy na posiedzeniu komisji podawano 
przykłady, żeby jakieś gremium, które jest zobowią-
zane do podejmowania uchwał – mówię np. o zgroma-
dzeniu ogólnym czy walnym zebraniu – mogło podej-
mować uchwały bez kworum? Czym to uzasadniano 
w odniesieniu do uchwał zgromadzenia ogólnego sę-
dziów apelacji? Czym to uzasadniano? Powiem szcze-
rze, że jako zaangażowany w działalność trzeciego 
sektora wiem, że nawet organizacjom pozarządowym 
nie wolno czegoś takiego robić. A w wymiarze spra-
wiedliwości coś takiego się proponuje. Rozumiem, że 
chodzi o jakieś wyjątkowe okoliczności. Chciałbym 
się dowiedzieć, jakie by one miały być.

Druga kwestia. Podobno chodzi o jakość funkcjono-
wania sądów i sędziów powoływanych do tego gremium. 
Czym tłumaczono wobec tego tak istotne zmniejszenie 
liczby dokumentów, które trzeba przedłożyć, ubiegając 
się o pełnienie urzędu sędziego, jak również dokumen-
tów, które są brane pod uwagę, no, nawet przy ocenie 
kwalifikacji kandydata? Czym to uzasadniano, w jaki 
sposób to ma właśnie poprawić jakość funkcjonowania 
sądów i jakość orzekania w ogóle?

No i trzecia kwestia, która też jest dla mnie zdu-
miewająca, mianowicie wprowadzenie kary przed 
karą. Teraz zaczynamy jakby jaśniej widzieć, po co 
jest Izba Dyscyplinarna, po co są te tryby. No, bo 
wprowadza się możliwość… nie możliwość – auto-
matyczne obniżenie o połowę uposażenia…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-
szę już…)

Już zadaję pytanie, tak.
(Wicemarszałek Maria Koc: …zmierzać do końca, 

bo zadaje pan pytanie już ponad 2 minuty.)
…O połowę i 25% przed uprawomocnieniem się 

wyroku o odpowiedzialności karnej…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Czym to uzasad-

niano?)
Bardzo proszę, aby pytania trwały nie dłużej niż 

minutę, tak jak przewiduje regulamin.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę, Panie Marszałku.
(Senator Aleksander Pociej: 3,5 minuty…)
Do 3. Ale ja jeszcze nie udzieliłam panom głosu.
Proszę bardzo, pan marszałek.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pytanie do senatora sprawozdawcy większo-

ści. Panie Senatorze, zmiany, które wprowadzi-
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uchwały podejmować, że zniesienie kworum będzie 
skutkowało łatwiejszym podejmowaniem decyzji…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale czy mówiono, 
czy gdziekolwiek taka konstrukcja jest?)

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Panie Senatorze, mówiono wielokrotnie… znaczy 

mówiono o tym, że we wszystkich wieloosobowych 
organach… Dawano bardzo różne przykłady, jed-
nak mówiono, że wszędzie po to, aby uchwała, jakaś 
decyzja, jakiś wniosek były reprezentatywne dla 
całości tego środowiska… No, im wyższe kworum, 
tym oczywiście trudniej taką uchwałę powziąć, ale 
wtedy ona ma cechy reprezentatywności dla całego 
tego gremium. A tak to będzie można je w imieniu 
gremium przy pomocy paru osób podejmować.

Nie mogę, niestety, odpowiedzieć – no, może pan 
senator Ambrozik będzie mógł – co do tej przedkary. 
Co prawda pan minister to tłumaczył, bo faktycznie 
to padło i ta kwestia została podniesiona, ale z ża-
lem przyznaję, że nie zrozumiałem ratio legis tejże 
zmiany. Faktycznie, pan minister trochę na ten temat 
mówił, ale ja nie znalazłem w tym jakiegoś potwier-
dzenia słuszności wspomnianego rozwiązania.

Jeżeli zaś chodzi o… Było jeszcze jedno pytanie…
(Senator Grażyna Sztark: O ograniczenie wieku 

do 35 lat…)
Nie, ale było jeszcze jedno pytanie, którego nie 

zdążyłem zapisać…
(Senator Jan Rulewski: Nie, były 3 pytania.)
3 były, tak? Dobrze.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale jeszcze od 

pozostałych…)
Tak.
Aplikacja uzupełniająca a ograniczenie wieku. 

Tak, była na ten temat mowa, Pani Senator. Był to 
zarzut. Mówił na ten temat pan minister, według mnie 
w sposób spójny, aczkolwiek musimy tutaj zważyć 
dwie racje. To, co powiedział pan minister, ma pod-
stawy racjonalne. Chodzi o to, że – przynajmniej taka 
była wypowiedź pana ministra – skoro do orzekania 
dopuścimy ludzi dopiero po czterdziestce, oni dosyć 
szybko osiągną wiek emerytalny i później, po odejściu 
z zawodu, będąc w stanie spoczynku, będą pobierać 
bardzo duże pieniądze. A z punktu widzenia czysto 
finansowego, ekonomicznego oni zbyt krótko będą 
pracowali na to, żeby mieć takie apanaże. Jak mówię, 
jest w tym oczywiście jakaś racjonalność, ja jej nie 
kwestionuję. Niemniej jednak znowu… Ponieważ 
jest to prezentowane w takim pakiecie, w takich oko-
licznościach, to oczywiście ja się też nie dziwię, że 
można się tutaj doszukiwać jakiegoś drugiego dna 
i chęci wyłączenia starszych, tych bardziej doświad-
czonych, tych mniej podatnych na sugestie i naciski, 
a dopuszczenia młodych, bez doświadczenia, którymi 
można manipulować bądź na których bez większego 
problemu można wpływać.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Senator Pociej, tak? Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję.
Pierwsze pytanie… Pan senator Augustyn, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Po pierwsze, zmniejszenie liczby dokumen-

tów, a po drugie, nawet brak dokumentów. Panie 
Senatorze, absolutnie uważam… To nie wybrzmiało 
na posiedzeniu komisji, to prawda, ale absolutnie 
uważam – no, akurat nad tym tematem mniej się 
pochylaliśmy – że to jest ta chęć przyspieszenia 
za wszelką cenę. No bo mamy 2 okoliczności, któ-
re wskazują na to, że to jest tylko i wyłącznie po 
to, żeby jak najszybciej uzupełnić stan osobowy 
swoimi ludźmi. Bo jeżeli z jednej strony – tak jest 
moim zdaniem oraz zdaniem i Sądu Najwyższego, 
i wszystkich, oprócz Ministerstwa Sprawiedliwości, 
którzy opiniowali ten projekt – wprowadza się wy-
łączenie dotyczące możliwości odwoływania się od 
decyzji KRS… A dlaczego mówię o wyłączeniu? 
Ano dlatego, że to jest iluzoryczne pozostawienie 
możliwości. Delikwent co prawda może się odwołać 
od decyzji Krajowej Rady Sądownictwa, może nawet 
doprowadzić do tego, że zostanie uchylona decyzja 
o pozytywnym zaopiniowaniu jego kontrkandydata, 
ale cóż z tego, skoro on już od roku będzie orzekał? 
No więc chodzi o to, żeby natychmiast… I tu akurat, 
muszę powiedzieć, w bardzo szczerych słowach pan 
minister powiedział, że to jest po to. No a z drugiej 
strony trzeba tym kandydatom… Bo skoro wszyst-
ko robimy w pośpiechu, na łapu-capu i w ostatniej 
chwili, to trzeba dać im jakieś możliwości, no bo 
przecież jeden z drugim mogą zapomnieć dosłać 
dokumentów. A więc na wszelki wypadek, gdyby-
śmy chcieli jednak promować gapę, trzeba dać mu 
możliwość, żeby uzupełnił te dokumenty, można go 
wezwać itd., itd. Teraz również… I według mnie to 
jest ten powód zapisu.

Musimy również poszerzyć spektrum tych, do 
których… Bo wiemy, że na razie jakoś dosyć śred-
nio idzie łowienie kandydatów w tej mętnej wodzie. 
Trzeba poszerzyć spektrum. Musi być to obniżenie 
standardu, żeby poszerzyć spektrum i żeby można 
było dużo większą liczbę osób móc zgłosić.

(Senator Mieczysław Augustyn: Kworum.)
Jeżeli chodzi o kworum… Ale czy mówimy…
(Senator Mieczysław Augustyn: Do uchwalania…)
No, to akurat wybrzmiało, zresztą w trakcie 

rozmowy była również wypowiedź naszego Biura 
Legislacyjnego. Były wypowiedzi, że ewidentnie cho-
dzi o to, żeby niezależnie od liczby osób móc pewne 
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tych 5 posłów na pewno tak zamierzało. Często w wy-
powiedziach pana ministra było stwierdzenie, i może to 
prawda, że on nie ponosi odpowiedzialności za tę usta-
wę, że ta ustawa jest autorstwa posłów. I z tego tytułu, 
Panie Senatorze Augustyn, skoro już pan tak wnikliwie 
wypytuje, rzeczywiście mamy trudności z odpowiedzią 
na pytanie, czym się kierowali, no bo nie było przedsta-
wiciela… Ja tylko z praktyki życiowej, niemałej, wiem, 
że w różnego rodzaju organizacjach, nawet masowych, 
kwestia kworum jest do końca załatwiona, sprawa nie 
polega na tym, żeby stwierdzić, że nie jest wymagane 
kworum. Jeśli nawet nie jest, to na przykład w prawie 
spółdzielczym mówi się o konieczności zwołania nowe-
go zgromadzenia. Jeśli to nie pomaga, to z kolei znowu 
się mówi… To znaczy mówimy o zjeździe delegatów 
czy o walnym zgromadzeniu delegatów w spółdzielni. 
Ale takie postawienie sprawy może oznaczać niewiarę 
rządu w samorządność prawniczą, samorządność za-
wodu sędziowskiego. I to by było na tyle.

Jeśli chodzi o pytanie pani senator Sztark, która mnie 
negatywnie oceniła, to pragnę powiedzieć, że we wnio-
sku mniejszości – kieruję to pod adresem prawej strony 
– jest propozycja, aby znieść ograniczenia wiekowe dla 
adeptów szkoły w Krakowie. Rzeczywiście pan mini-
ster zastosował tutaj kryterium ekonomiczne. Skądinąd 
może ważne jest, że powyżej tego wieku… że są przy-
padki, że w tej szkole studiują ludzie niejako w wigilię 
uzyskania… Chodzi o to, żeby choćby na rok uzyskać 
stanowisko sędziego z taką korzyścią, że będzie się ko-
rzystało z profitów stanu sędziowskiego, a więc z eme-
rytury i innych świadczeń socjalnych. No, argumentacja 
przeciwna polega na tym, Panie Ministrze, że to nie jest 
tak, że wystarczy skończyć szkołę i zostaje się sędzią 
czy asesorem, czy referendarzem. Przede wszystkim 
trzeba mieć ten etat i zatwierdzoną przez Krajową Radę 
Sądownictwa nominację sędziowską, żeby uzyskać te 
apanaże. Dlatego jest to sprawa dyskusyjna. Ale z kore-
spondencji, którą państwo też otrzymujecie na skrzynki 
mailowe, wynika ciekawa sprawa, to jest że adepci tej 
szkoły, dzisiaj już… Zresztą tu nie ma przepisów przej-
ściowych dotyczących tego, co się stanie z tymi, którzy 
właśnie osiągnęli ten wiek, a brakuje im na przykład 
jeszcze roku do skończenia… Otóż ci adepci dobrowol-
nie – może pan tego nie czytał, Panie Ministrze, dlatego 
podpowiadam – chcą rezygnować z części apanaży czy 
z innych świadczeń, które im przysługiwałyby, gdyby 
uzyskali ten wartościowy tytuł sędziego. To warto roz-
ważyć. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I poproszę o odpowiedzi na pytania wszystkich 

trojga państwa senatorów pana senatora Rafała 
Ambrozika, sprawozdawcę większości.

Proszę bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy pan senator Rulewski zechce się ustosunko-

wać do pytań pana senatora Mieczysława Augustyna? 
Bo pan senator Augustyn również do pana kierował 
te pytania, tak?

(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zacznę od kwestii 

pensji, bo rzeczywiście zadawałem takie pytanie i od-
powiedź pana ministra była taka, że, po pierwsze, jest 
to uregulowanie występujące w obecnej ustawie… 
Mówimy o karach, przepraszam, mówimy o zalicz-
kowych karach, które są egzekwowane już po wyroku 
niejako pierwszej instancji, czy to rzecznika dyscy-
plinarnego, czy też sądu. Są to zresztą dość poważne 
kwoty. No więc pan minister odpowiedział, że, po 
pierwsze, jest to przepisane z obecnej ustawy i w tym 
zakresie, jak rozumiem, nie było problemów. A po 
drugie, kwestią oczywistą jest, że – odpowiedź pana 
ministra dotyczyła sędziów w stanie spoczynku – to 
niejako niemoralne, aby osoba przebywająca w stanie 
spoczynku, sędzia w stanie spoczynku otrzymywał 
pełne wynagrodzenie, mimo że…

(Senator Mieczysław Augustyn: Jest niewinna.)
Odwrotnie. Pan minister dowodził, że skazano ją…
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
…ale nawet nieprawomocnie, rzeczywiście, na-

wet nieprawomocnie… Skazano ją nieprawomocnie 
przez pierwszą instancję. Takie było uzasadnienie. Ja 
nie do końca się zgodziłem i uważałem, że zwłasz-
cza w takim świecie sędziowskim, poważnych ludzi, 
pobieranie zaliczkowych kar jest wyrazem pewnej 
nieufności wobec sędziów. To po pierwsze.

Drugie – brak dokumentacji podczas rozpatry-
wania kandydatur na sędziego. Uważam, że to jest… 
Potwierdzam tu prawie w całości wypowiedź pana 
senatora Pocieja. Jest to próba mianowania sędziów 
na telefon lub na maila. Zgłosi się, napisze maila, 
dokumenty przyśle jutro. Nawet nie wiadomo, czy 
te dokumenty będą, czy czasem nie trzeba będzie 
zrobić… Albo też, co chyba senator Pociej zasygna-
lizował, tych kandydatur może być dużo, będą rów-
norzędne, wobec tego metodą pani poseł Pawłowicz 
poprosi się kandydata, czyli już wybranego sędziego, 
o uzupełnienie dokumentacji…

Jeśli chodzi o brak kworum, to rzeczywiście ta 
sprawa była mało rozpatrywana. Powiem, żeby się 
nie powtarzać, że moje przypuszczenia zmierzają ku 
temu, co powiedział też senator Pociej, to jest chodzi 
o to, żeby niejako usprawnić proces decyzyjny. Ale nie 
chcę twierdzić, że ministerstwo… przepraszam, czytaj: 
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…kworum na zgromadzeniach ogólnych, no to 
sprawa jest prosta. Otóż obecnie sędziowie na zgro-
madzeniach ogólnych niestety często zrywają to 
kworum i zgromadzenia nie mogą podejmować sto-
sownych decyzji. I to jest tak naprawdę uregulowanie 
tego stanu, do którego niestety przyczyniają się sami 
sędziowie, tej takiej obstrukcji. Przecież zgromadze-
nia ogólne m.in. oceniają kandydatów na sędziów. 
Zrywanie kworum powoduje chociażby to, że nie 
można przeprowadzać postępowań konkursowych.

Jeżeli chodzi o ten wiek, to pan minister także 
się do tego ustosunkował. No, chodzi jednak głów-
nie o kwestie ekonomiczne, czyli krótkie orzekanie 
i możliwość nabycia później właśnie prawa do tego 
stanu spoczynku, który się wiąże z wysokimi apa-
nażami. Ale na ten problem zwróciła uwagę również 
poprzednia krajowa rada. I podczas oceniania kandy-
datów na sędziów także wiek był brany pod uwagę. 
I często w zespołach było podnoszone to, że dana 
osoba jest zbyt wiekowa i jest to niejako ucieczka 
czy… może nie ucieczka, ale próba „wejścia” w za-
wód sędziego, na urząd sędziego tylko po to, żeby po 
krótkim czasie orzekania przejść w stan spoczynku 
i nabyć prawo do wysokiego uposażenia w stanie 
spoczynku.

Jakie efekty przyniosły nowelizacje? Na te efekty, 
Szanowni Państwo, będziemy musieli poczekać, dla-
tego że reforma wymiaru sprawiedliwości nie została 
domknięta. Jest jeszcze wiele kwestii, które należy 
poruszyć i należy zmienić. Myślę, że jeszcze wszystko 
przed nami.

Chyba pan senator Zientarski przedstawiał staty-
styki, jeżeli chodzi o Sąd Najwyższy, że zmniejszyła 
się liczba spraw orzekanych… Ale to jest także spowo-
dowane tym, że niestety jest pewna obstrukcja, jeśli 
chodzi o powoływanie sędziów Sądu Najwyższego. 
Przypomnę tylko, że parlament powołał 2 nowe izby 
w Sądzie Najwyższym, Izbę Dyscyplinarną oraz Izbę 
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, które 
mają… no, oceniać pracę sędziów. Izba Dyscyplinarna 
ma ustosunkowywać się do pewnych deliktów dyscy-
plinarnych, a Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych będzie rozpoznawać skargi nadzwyczaj-
ne. Myślę, że te Izby należy szybko powołać, i myślę, 
że ta obstrukcja jest też spowodowana pewną obawą 
o wyniki prac tych izb. To, co podnosili obywatele 
podczas spotkań, czyli konieczność odniesienia się do 
pewnych wyroków, do pewnych zastrzeżeń, do pracy 
wymiaru sprawiedliwości jako całości…

Jeszcze chciałbym tylko dodać, że brak dokumen-
tów i możliwość dalszego procedowania zespołów 
KRS… To, co umożliwia tak naprawdę pracę tego 
zespołu, jest także odpowiedzią na możliwość bloko-
wania konkursów w wyniku nieskładania dokumen-
tów. Przecież nie wyobrażamy sobie chyba, Wysoka 
Izbo, że poszczególni kandydaci na sędziów będą 

Senator Rafał Ambrozik:

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pytanie 
nr 1 dotyczyło zmniejszenia liczby dokumentów 
w procedurze konkursowej. No, jest to spowodowa-
ne tym, że ułatwi to przeprowadzenie tej procedury, 
zmniejszy biurokrację, a przede wszystkim, Wysoka 
Izbo, będzie można przesunąć sędziów wizytatorów, 
którzy także oceniają pracę konkretnych kandyda-
tów, do orzekania. Ta mniejsza liczba spraw, które 
sędziowie wizytatorzy będą obowiązani rozpoznać, 
z którymi będą musieli się zapoznać… To umożliwi 
przesunięcie ich do orzekania, co wpłynie także na 
zmniejszenie przewlekłości postępowań.

Pytanie nr 2 dotyczyło art. 129: jeżeli sąd dyscy-
plinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie 
sędziego w stanie spoczynku do odpowiedzialności 
karnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 
publicznego, z urzędu obniża w granicach od 25% do 
50% wysokość jego uposażenia na czas trwania tego 
postępowania… Analogiczny przepis jest w stosunku 
do sędziów w stanie czynnym. Pan minister zresztą 
mówił na posiedzeniu komisji, że był taki przypadek, 
że sędzia, wobec którego było prowadzone postępo-
wanie dyscyplinarne, przeszedł w stan spoczynku, 
w związku z czym nabył uprawnienia do uposażenia 
w stanie spoczynku wynoszącego 75% ostatniego 
uposażenia. W związku z tym to przejście w stan 
spoczynku było dla niego niejako nagrodą, mimo 
prowadzonego w jego sprawie postępowania dyscy-
plinarnego. To rozwiązanie służy temu, żeby właśnie 
takim działaniom przeciwdziałać, takim ucieczkom 
w stan spoczynku…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dlaczego przed 
uprawomocnieniem?)

Przepraszam, ale proszę mi nie przerywać. 
Dobrze?

(Senator Mieczysław Augustyn: Precyzuję pytanie: 
dlaczego przed uprawomocnieniem?)

W przypadku, gdy postępowanie dyscyplinarne 
zakończy się umorzeniem, uniewinnieniem, to dany 
sędzia w stanie spoczynku otrzyma cały zwrot… Tak 
że tu nie ma żadnego zagrożenia.

(Rozmowy na sali)
A proszę mi powiedzieć, w jaki sposób można 

byłoby później wyegzekwować to uposażenie, któ-
re będzie wypłacane takiemu sędziemu po wyroku 
skazującym?

(Senator Grażyna Sztark: Można.)
No, to jest też problem.
(Senator Mieczysław Augustyn: Zastąpić kary…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale państwo nie pro-

wadzicie w tej chwili rozmowy.)
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę słuchać odpo-

wiedzi na pytania.)
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(senator R. Ambrozik) prokuratury, prawa m.in. do nieodpłatnego zakwa-
terowania albo zwrotu kosztów ponoszonych z tego 
tytułu w siedzibie Prokuratury Krajowej. Zapewne 
znane jest panu prawo. No, jest to bardzo dziwne, 
że w przypadku ustawy tak fundamentalnej, a de 
facto burzącej fundamenty sądownictwa w Polsce, 
nagle pojawia się coś takiego. Czy rozmawialiście 
państwo o tym na posiedzeniu komisji? Czy jest panu 
wiadome, czy dotyczy to usankcjonowania jakichś 
fatalnych, niedobrych praktyk, które miały miejsce 
w prokuraturze? Dziękuję bardzo.

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

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do senatora Rulewskiego.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Proszę je 

zadać, a potem pan senator odpowie.)
Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia komisji 

była poruszona kwestia zasad poprawnej legislacji 
jako jednego z elementarnych składników takiej de-
mokratycznej zasady, w konstytucji określanej zasadą 
demokratycznego państwa prawa, która mówi, że nie 
powinno się w jednym projekcie ustawy – tak jak jest 
w przypadku ustawy, o której mówimy – regulować 
tak różnych materii, jak ustrój prokuratury i rozwią-
zania fundamentalne dla wymiaru sprawiedliwości, 
Sądu Najwyższego, Krajowej Rady Sądownictwa? 
Czy podczas debaty została poruszona taka kwestia, 
że przy okazji regulacji dotyczącej jednej instytucji 
chyłkiem, bokiem wprowadza się rozwiązania fun-
damentalne dla innych obszarów wymiaru sprawie-
dliwości?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
I pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Ja mam pytanie do pana senatora Ambrozika. No, 

muszę to pytanie zadać, bo to jest śmiertelnie poważ-
na sytuacja, w jakiej stawiacie polski wymiar spra-
wiedliwości. Czy na posiedzeniu komisji ktokolwiek 
zakwestionował dane związane z tzw. reformą sądow-
nictwa? Cztery spośród nich są szczególnie kluczowe: 
po pierwsze, w dalszym ciągu ponad 700 etatów na 
10 tysięcy stanowisk w sądownictwie jest nieobsa-
dzonych; po drugie, uległo spowolnieniu orzekanie 
w sprawach karnych i cywilnych, i to znacznemu spo-

ograniczać swoje możliwości zostania powołanym 
na sędziego, nie przedstawiając stosownych doku-
mentów, czyli tytułów naukowych, opinii. To jest 
wyłącznie przepis, który służy dalszemu procedo-
waniu mimo braku dokumentów. Przypomnę tylko 
jeszcze, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest zwią-
zana rekomendacją zespołu. I często to uprawnienie 
jest wykorzystywane w KRS.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora Pocieja.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Proszę bar-

dzo. Proszę zadać pytanie.)
Szanowny Panie Senatorze, jest pan prawnikiem 

o ogromnym doświadczeniu. Chciałabym poprosić 
pana o odpowiedź na pytanie, skąd w tej ustawie zna-
lazł się passus dotyczący przyznania prokuratorowi 
Prokuratury Krajowej…

(Rozmowy na sali)
…który uzyskał zgodę na zamieszkanie poza miej-

scowością będącą siedzibą…
(Głos z sali: Ciii…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, bardzo 

proszę o ciszę, bo nie słychać pani senator. Proszę 
o ciszę.)

(Senator Aleksander Pociej: Pani Senator, jeszcze 
raz.)

Tak, powtórzę.
Szanowny Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie! Pan senator 

Kleina… Bardzo proszę o ciszę.)
(Rozmowy na sali)
Mogę, Pani Marszałek? Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Cały czas Kleina.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Wystarczy, że pan raz 

rozmawiał, a ja zauważyłam.)
(Głos z sali: Dobrze, dobrze, Pani Marszałek.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. Pani 

Senator, proszę bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, chciałabym poprosić o wyjaśnie-

nie, zapytać pana jako doświadczonego prawnika, 
skąd wziął się w ustawie ten fragment dotyczący 
przyznania prokuratorowi Prokuratury Krajowej, 
który uzyskał zgodę na zamieszkanie poza miejsco-
wością będącą siedzibą tej jednostki organizacyjnej 
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(senator B. Klich) rzeczą, tym największym zagrożeniem, a tutaj się to 
przemyci jakoś tak bokiem. Nie wiem, która z tych 
tez jest prawdziwa, ale na pewno w serii pytań do 
pana ministra będziemy mogli odkryć te zależności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski. Bardzo proszę o odpowiedź 

na pytanie senatora Rybickiego.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, rzeczywiście błąd został odkryty 

już w Sejmie, w zmianach hierarchii. I chyba, jak 
pamiętam, jedyna poprawka inna niż zgłaszana przez 
PiS, którą uwzględniono w Sejmie, właśnie dotyczyła 
naruszenia sztuki legislacji. I zamieniono kolejność, 
z prokuratury na sądy.

Jeśli zaś chodzi o obecny tytuł, to rzeczywiście 
zawiera on w sobie wiele dziedzin sądownictwa i re-
guluje ustrój kilku sądów i prokuratury. Zdaniem 
naszego Biura Legislacyjnego obecna forma jest już 
dopuszczalna, bo jeszcze do sztuki legislacyjnej nale-
ży obowiązek, aby tytuł zaczynał się od ostatnio no-
welizowanej ustawy. Ostatnio nowelizowaną ustawą 
była kolejna ustawa o sądach, prawda? I stąd to jest 
jeszcze dodatkowy argument.

Ale ja też uważam – to jest opinia odbiorcy, 
zwykłego klienta wielu ustaw – że mieszanie wielu 
treści w ustawach, tzw. innych ustawach, powinno 
być przedmiotem jednak pewnej oceny, gdyż trudno 
sobie… Na przykład była ostatnio ustawa o ubez-
pieczeniach rolników, a tam były wpisane zadania 
związków zawodowych. I proszę sobie wyobrazić 
tego związkowca, który czyta, jakie ma zadania. 
W ustawie o związkach zawodowych rolników nie 
znajduje tego, a znajduje w ustawie o ubezpiecze-
niach społecznych rolników albo w ustawie o sądach 
powszechnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Ambrozik, proszę bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze, 
pytanie, które pan zadał jako pierwsze, co do nieob-
sadzonych etatów sędziowskich, należałoby także 
skierować do pani prezes Gersdorf, która jako prze-
wodnicząca Krajowej Rady Sądownictwa nie zwoła-
ła przez kilka miesięcy posiedzenia Krajowej Rady 

wolnieniu, bo prawie dwukrotnemu. Czy ktokolwiek 
zakwestionował to, to po trzecie, że do KRS zgłosiło 
się tylko 18 sędziów na 10 tysięcy, no, prawie 10 tysię-
cy, niecałe 10 tysięcy sędziów w Polsce, i po kolejne, 
że ta ustawa, nad którą w tej chwili się zastanawiamy, 
tak radykalnie obniża standardy, poprzeczkę kwalifi-
kacji, że w zasadzie sprawia, że osoba niewykwalifi-
kowana może zajmować stanowisko profesjonalisty? 
Czy ktokolwiek zakwestionował te cztery dane? O ile 
pamiętam, na posiedzeniu komisji o tym mówiliśmy. 
Jeżeli nikt ich nie zakwestionował, Panie Senatorze, 
to jest to efekt tego, co robicie z sądownictwem, to 
jest efekt tego, co nazwaliście propagandowo reformą, 
a co tak naprawdę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze.)

…jest demolką.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Odpowiada pan senator Pociej, potem pan senator 

Rulewski, a potem pan senator Ambrozik.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Senator, biję się w piersi, nie było o tym mowy, 

bo już samo porównanie wagi tematów… Oczywiście 
mówiliśmy o zagrożeniu ustrojowym, mówiliśmy 
o najważniejszych punktach tego przedłożenia, o tych 
punktach, które najbardziej i najniekorzystniej od-
biją się na Sądzie Najwyższym i w ogóle na sądach 
powszechnych. W związku z tym to umknęło naszej 
uwadze. Mogę tylko powiedzieć tak… Tu nawiązuję 
do wcześniejszego pytania senatora Libickiego, który 
pytał o to, czy to jest przemyślane, czy ktoś nad tym 
panuje, czy to jest raczej taki zbiór przypadkowych 
ruchów w zależności od tego, jak kto odkryje i kie-
dy, że czegoś nie dopatrzono. Ja myślę, że… Bo, jak 
pani senator sobie przypomina, na początku w ogóle 
ta ustawa nazywała się ustawą o prokuraturze. I to 
jest zresztą wypunktowane bardzo ładnie w opinii, 
która przyszła z Sądu Najwyższego – że to już jest 
szczyt hipokryzji, żeby w ogóle w nazwie chować to, 
co naprawdę jest najważniejsze w ustawie. Ja mogę 
powiedzieć tylko tak: albo zupełnie przypadkowo 
dobrano akurat taką zmianę po to, żeby to się mogło 
nazywać, że to jest w ogóle ustawa o prokuraturze – 
naiwnie, nie wiem kto, myślał, że się nie domyślimy, 
że to naprawdę chodzi o Sąd Najwyższy i o sądow-
nictwo; albo – no, to już by było trochę gorzej – tak 
sobie pomyślano, że to zwiększenie apanaży zostanie 
po cichu przemycone, bo my będziemy oczywiście 
skupiali się na tym, co jest jądrem i najważniejszą 
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(senator R. Ambrozik) Źle pan to interpretuje. Brak tych dokumentów 
nie uniemożliwia procedowania zespołowi, który 
rekomenduje…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ja odpowiadam na to pytanie 

i chciałbym, żeby pan mnie słuchał.
(Senator Bogdan Klich: Ja słucham.)
Chodzi o to, że brak tych dokumentów nie powo-

duje obniżenia kwalifikacji. Ten przepis powoduje 
wyłącznie to, że zespół Krajowej Rady Sądownictwa 
może procedować w sytuacji, gdy takich dokumentów 
nie ma. Krajowa Rada Sądownictwa na posiedzeniu 
plenarnym może oczywiście zwrócić się o uzupeł-
nienie tych dokumentów. Jeżeli ma wątpliwości co 
do kandydata, może wezwać tego kandydata na roz-
mowę. Tak że myślę, że te obawy są nie na miejscu 
w tym momencie.

(Senator Bogdan Klich: Nie przekonał mnie pan.)
Ale jest taka możliwość, Panie Senatorze. Krajowa 

Rada Sądownictwa na posiedzeniach plenarnych może 
wysłuchiwać kandydatów i czyni to. Niejednokrotnie 
sam byłem uczestnikiem takich wysłuchań. Może też 
zażądać właśnie owych opinii, tytułów naukowych, 
dowodów na jakieś publikacje. Tak że to po prostu 
uniemożliwia blokowanie pracy zespołu.

(Senator Bogdan Klich: Tak samo, Panie Senatorze, 
można by dać możliwość awansowania o 1 albo 2 
stopnie wojskowe kogoś, kto nie spełnia kryteriów 
w wojsku.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, nie udzieliłam panu głosu. To nie 

jest dowolna, swobodna rozmowa. To jest odpowiedź.
(Senator Bogdan Klich: Ale pan senator się do 

mnie zwrócił.)
Pan wysłuchuje…
(Senator Bogdan Klich: A więc podtrzymuję to…)
Ale, Panie Senatorze, ja panu nie udzieliłam głosu.
(Senator Bogdan Klich: Czy po likwidacji korpusu 

służby cywilnej możliwość promowania…)
Panie Senatorze…
(Senator Rafał Ambrozik: Ale, Panie Senatorze…)
(Senator Bogdan Klich: …ludzi z nomenklatury… 

Tak było w PRL.)
(Senator Rafał Ambrozik: Ale niezłożenie…)
Panie Senatorze Sprawozdawco, przepraszam bar-

dzo, czy pan ma jeszcze coś do dodania w tej kwestii?

Senator Rafał Ambrozik:
Chciałbym tylko powiedzieć, że niezłożenie do-

kumentów nie gwarantuje tego, że Krajowa Rada 
Sądownictwa taką osobę wybierze. Powiem więcej, 
to ogranicza tak naprawdę możliwość wyboru tego 
sędziego, tego kandydata. Nikt przecież nie będzie 

Sądownictwa, co również wpłynęło na to, że tych 
nieobsadzonych etatów jest tyle, ile mamy obecnie.

(Wesołość na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Macie 700 etatów.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Część tych etatów na pewno już by była obsa-

dzona, Szanowni Państwo, i dobrze o tym wiecie. 
Panie Senatorze Zientarski, pan był przecież człon-
kiem rady i wie pan, że postępowania konkursowe 
są prowadzone właściwie co posiedzenie rady. I to 
miało bezpośredni wpływ na to, że orzekanie uległo 
częściowemu… Przewlekłość postępowań się zwięk-
szyła, jak twierdzi pan senator Zientarski. Tak? Bo 
rozumiem, że jakieś badania…

(Senator Piotr Zientarski: „Iustitia” podawała.)
To także jest związane z tym, że tych 700 etatów 

jest nieobsadzonych. To jest niestety połączone tak-
że z tym, że Krajowa Rada Sądownictwa nie mogła 
procedować nad konkursami.

Jeżeli chodzi o to, że zgłosiło się tylko 18 sędziów, 
to pan, Panie Senatorze, dobrze wie, jak środowisko 
naciskało, jakie były apele o to, by nie kandydować, 
jakie były naciski na sędziów, żeby nie zgłaszali 
kandydatur do Krajowej Rady Sądownictwa. Jak się 
dowiedzieliśmy od przedstawicieli Krajowej Rady 
Sądownictwa, poprzednio kandydatów do owej rady, 
których zgłaszało środowisko sędziowskie, też było 
niewielu. Byli to wyłącznie kandydaci, którzy uzyska-
li pozytywną opinię określonego gremium sędziow-
skiego, i wtedy demokracja także była iluzoryczna.

Jeżeli chodzi o to obniżenie kwalifikacji, to proszę 
mi wskazać odpowiedni artykuł tej nowelizacji. Panie 
Senatorze, czy byłby pan tak uprzejmy?

Senator Bogdan Klich:
Z przyjemnością, Panie Senatorze. To jest ten ar-

tykuł, który mówi o tym, że można nie dostarczyć 
dokumentu, a zostać wybranym, i to wybranym sku-
tecznie, dlatego że odwołanie kontrkandydata czy też 
konkurenta zostanie rozpatrzone, ale nie będzie miało 
waloru skuteczności. Tak więc ten, kto nie dostarczy 
dokumentów, a zostanie wybrany przez KRS, może 
zostać sędzią. No, to się nie zdarza po prostu w cy-
wilizowanym świecie, to się zdarza w bantustanie.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Senatorze, no, interpretujecie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Art. 31, to jest §2…)
Źle pan to…
(Senator Bogdan Klich: To tak jakby stawiać przy 

łóżku chorego znachora zamiast fachowca.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
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(senator R. Ambrozik) i precyzyjny program zmian w sądownictwie. Któraś, 
już kolejna zmiana – ja uważam, że piąta, choć moż-
na dołączyć do tego inne zmiany, jak mówił senator 
Pociej – pokazuje, że takiej całościowej, przemyślanej 
koncepcji nie było. Gdyby była, to wprowadzono by 
ją jedną ustawą, a nie pięcioma następującymi po 
sobie nowelizacjami. W związku z tym zadaję takie 
pytanie: czy Prawo i Sprawiedliwość, idąc do wybo-
rów, miało jedną całościową koncepcję tego, jak mają 
wyglądać sądy w Polsce po wyborach, jeśli Prawo 
i Sprawiedliwość wygra? A wygrało. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, pan senator Waldemar Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo. Wreszcie.
Chciałbym wrócić do przesłanek prac nad tą 

ustawą. Jest to pytanie do pana senatora Ambrozika, 
a także dwóch pozostałych panów senatorów sprawoz-
dawców w pierwszej części. W drugiej części będzie 
to pytanie do pana senatora Ambrozika. Zaznaczę, 
kiedy będzie druga część tego pytania.

Panowie Senatorowie, czy projektowana zmiana 
przepisów 3 miesiące po ich wprowadzeniu nie świad-
czy, panów zdaniem, o instrumentalnym, niestety, 
traktowaniu prawa, jako narzędzia do realizacji nie-
konstytucyjnego celu politycznego, jakim jest oczy-
wiście zmiana pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, 
którego kadencja upływa w roku 2020? Robi się to 
m.in. poprzez zmianę przepisów dotyczących udziału 
w konkursach na urząd sędziego Sądu Najwyższego.

I teraz druga część. Pytam pana senatora 
Ambrozika. Panie Senatorze, jeżeli tak nie jest, to 
bardzo proszę o wskazanie przepisów procedowanej 
ustawy, które pozytywnie wpłyną na funkcjonowanie 
Sądu Najwyższego, innych niż te, które wskazałem 
i które służą, w mojej ocenie, do realizacji partyku-
larnych celów politycznych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator sprawozdawca większości. Proszę 

bardzo.

Senator Rafał Ambrozik:
Pierwsze pytanie zadawał pan senator…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czarnobaj.)
Tak, Czarnobaj.
(Głos z sali: Czarnobaj.)
Tak jest. Nazwisko znam, Panie Senatorze.
Jaki wpływ na wymiar sprawiedliwości mają 

zmiany, które zostały zaproponowane i wprowadzo-

działał na własną niekorzyść, nie składając doku-
mentów, które by poświadczały jego wykształcenie 
i tytuły czy zawierały jakieś pozytywne opinie.

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, ja mam pytanie do pana senatora 

Ambrozika.
(Wicemarszałek Maria Koc: Do senatora 

Ambrozika. Dobrze.)
Zmienię trochę pytanie, Panie Senatorze, bo znając 

pana… Pan jest prawnikiem, pan wie, co pan mówi 
i co pan czyni. Prawda? W związku z tym mam takie 
pytanie. Powiedział pan w poprzedniej sekwencji, 
że suweren oczekiwał zmian, obywatele oczekiwali 
zmian w sądownictwie. No i faktycznie. To według 
badań było ponad 60%.

(Senator Rafał Ambrozik: Było ponad 80%.)
Czy nawet 80%.
Panie Senatorze, mam dwa pytania związane z tą 

wypowiedzią.
Czy mógłby pan wskazać, które elementy w tej 

nowelizacji lub w 5 wcześniejszych – tak w jednym 
zdaniu czy w dwóch zdaniach – wpływają na po-
lepszenie sytuacji zainteresowanych obywateli, jeśli 
chodzi o skracanie przewlekłości spraw i te wszyst-
kie rzeczy, na które skarżyli się obywatele? To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie. Czy zna pan najnowsze badania dotyczą-
ce opinii Polaków na temat zmian przeprowadzanych 
przez Prawo i Sprawiedliwość?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jan Filip Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek, ja mam pytanie do pana senatora 

Ambrozika, ponieważ mam wrażenie, że ostatnio 
myśmy się nie zrozumieli. Pan senator powiedział mi, 
że Prawo i Sprawiedliwość szło do wyborów z progra-
mem szerokich zmian w sądownictwie. Ja uważam, 
i tu się z panem zgodzę, że Prawo i Sprawiedliwość 
szło z hasłem – podkreślam: hasłem – szerokich zmian 
w sądownictwie. To jest prawda. A moje pytanie doty-
czyło tego, czy za tym hasłem wyborczym był jasny 



29
64. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2018 r.

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

(senator R. Ambrozik) (Senator Rafał Ambrozik: Pani Marszałek…)
A jeśli chodzi o taką swobodną dyskusję, to za-

praszam do kuluarów.
Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie.
(Senator Rafał Ambrozik: Ponieważ… Dziękuję.)
A państwa proszę o to, żebyście nie przeszkadzali 

panu senatorowi sprawozdawcy. Bo potem są zarzuty, 
że nie usłyszeliście albo że pan senator nie odpowie-
dział. Pan senator odpowiada na pytania.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale ja…)
Pan chce się zapisać do zadania pytania w następ-

nej kolejce?
(Senator Leszek Czarnobaj: Gdyby pani marszałek 

pozwoliła, to ja bym dopowiedział. A jeśli nie teraz, 
to w drugiej rundzie…)

Dobrze, w drugiej rundzie.

Senator Rafał Ambrozik:
Jeżeli chodzi o sondaże, to ja po prostu nie wiem, 

o jakich sondażach pan mówił. Mówił pan o ostat-
nich sondażach. No, ciężko mi się odnieść do tego 
pytania…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie dziwi to.)
Ale zakładam, że chodzi – zapewne – o skutecz-

ność tej reformy, o to, czy Polacy wierzą w tę sku-
teczność. Tak?

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale nie rozmawiamy 
tu o sondażach, Szanowni Państwo.)

Tak jak mówię, na efekty reformy trzeba będzie 
poczekać…

(Senator Waldemar Sługocki: Z tysiąc lat.)
…jeszcze jakiś czas.
Pan senator Libicki pytał, czy… Oczywiście, 

że rząd szedł… czy Prawo i Sprawiedliwość, 
Zjednoczona Prawica szła do wyborów z hasłem re-
formy wymiaru sprawiedliwości. Czy miała przy-
gotowany pewien plan na tę reformę? Miała. I my-
śmy wprowadzili te zmiany. Np. mówiliśmy wiele 
o jawności oświadczeń majątkowych, o losowaniu 
spraw. Ja pamiętam jedną z pierwszych interwencji, 
jakie podejmowałem w swoim biurze, ona dotyczyła 
właśnie sędziego, który…

(Senator Mieczysław Augustyn: W Sądzie 
Najwyższym nie ma…)

…który może nie był w konflikcie, ale nie mógł się 
porozumieć z przewodniczącym wydziału, i niestety 
dostawał głównie sprawy wielotomowe, co wpływa-
ło także na to, w jaki sposób mógł on się zapoznać 
z tymi sprawami, a i w konsekwencji na to, że mógł 
wydać orzeczenie, które… no, nie było merytoryczne. 
A więc myśmy to losowanie wprowadzili właśnie 
dlatego, by do takich sytuacji nie dopuszczać. Kolejna 
zapowiedź Prawa i Sprawiedliwości dotyczyła skargi 
nadzwyczajnej – i ona jest obecnie wprowadzona. Jak 
państwo zapewne wiedzą, taka skarga nie może być 

ne? Myślę, że wpływ… Reforma wymiaru sprawiedli-
wości jest jeszcze niezakończona. Myślę, że w ogóle 
na efekty zmian trzeba będzie poczekać. Mówiliśmy 
tutaj o wielu wakatach, o tym, że Sąd Najwyższy 
nie w pełni działa, dlatego że 2 izby nie są powołane 
obecnie w Sądzie Najwyższym. A więc to nie jest tak, 
że przychodzimy, wprowadzamy ustawę i wszystko 
się odmieni.

(Senator Mieczysław Augustyn: Kadencja się koń-
czy.)

No, Panie Senatorze, państwo mieliście 8 lat! 8 lat, 
żeby zmieniać sądownictwo…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zrobiliśmy refor-
mę.)

Zrobiliście reformę, tak. Proces…
(Senator Mieczysław Augustyn: Wy odwrócili-

ście…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ciszę. 

To nie jest swobodna wymiana zdań.)
Proces kontradyktoryjny, Panie Senatorze, tak. 

Proces kontradyktoryjny to było panaceum na bo-
lączki Polaków? No, Panie Senatorze,…

(Senator Piotr Zientarski: Odwróciliście…)
Nie… Ale, Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…proszę mi naprawdę dać odpowiedzieć. No 

niestety, wtedy sędzia jest wyłącznie obserwatorem 
procesu, a adwokaci czy strony spierają się na argu-
menty. Tylko jest taki problem, Panie Senatorze, że…

(Senator Piotr Zientarski: …że prokurator musi 
być przygotowany.)

…że w takim procesie zwykle górą będzie ten, 
kto będzie miał po swojej stronie bardziej znanych…

(Senator Piotr Zientarski: Prokurator musi być 
przygotowany.)

Nie, Panie Senatorze, wie pan przecież, jak jest.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę. Bardzo proszę nie przeszkadzać panu senatorowi 
w udzielaniu odpowiedzi.)

Jeżeli chodzi o sondaże, to ja generalnie nie śledzę 
sondaży, które… One odnoszą się, jak rozumiem, 
do tego, czy… Proszę mi powiedzieć, do czego te 
sondaże się odnosiły.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ale, Panie Senatorze, ja proszę, żeby pan odpo-

wiedział na pytanie zadane przez panów senatorów, 
bo to nie jest czas…

(Senator Rafał Ambrozik: No, pytał pan…)
…na swobodną wymianę zdań, żebyście państwo 

teraz dyskutowali.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, pan 

senator nie odpowiada na moje pytania.)
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(senator R. Ambrozik) Chce pan dokończyć?
(Senator Rafał Ambrozik: Ja już odpowiedź skoń-

czyłem.)
Pan senator odpowiedział. Pytanie zadaje…
(Senator Waldemar Sługocki: Ale jeszcze odpo-

wiedzi pana senatora…)
Teraz pan senator odpowiada, tak? Przepraszam.
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, pańskie pytanie wymaga trochę 

szerszej odpowiedzi.
Po pierwsze, była tutaj mowa na temat tego proble-

mu wakatów i problemu dotyczącego niezwoływania 
KRS przez panią prezes Gersdorf.

Po pierwsze, absolutnie nie mogę się zgodzić z tezą 
pana senatora Ambrozika, że problem wakatów to 
jest właśnie kwestia tego krótkiego czasu 2 miesięcy 
niezwoływania KRS przez panią prezes.

(Senator Rafał Ambrozik: Częściowo, częściowo.)
Częściowo? Ale to bardzo częściowo, bo te 2 mie-

siące w stosunku do 3 lat… No, to jest jednak dosyć 
duża różnica.

Po drugie, chciałbym przypomnieć, że niezwo-
ływanie KRS to nie była, jak można by sądzić po 
tej wcześniejszej wypowiedzi, jakaś obstrukcja. 
Przypominam, że pani prezes domagała się od Sejmu 
dokumentów. Dokumentów, które pozostały tajne do 
dzisiaj i których jej odmówiono. A cóż ona chcia-
ła sprawdzić? Ona chciała po prostu sprawdzić, czy 
osoby, które zostały wybrane do KRS, zostały wła-
ściwie zaproponowane, czy lista poparcia jest zgodna 
z wymogami, które zostały określone ustawą. Bo 
przecież nie mogła zwoływać KRS i dopuścić do 
udziału w KRS sędziów, którzy by zostali wybrani 
niezgodnie z tą procedurą.

Jeżeli dzisiaj mamy w stosunku do ławników Sądu 
Najwyższego, do których działalności dużo mniejszą, 
powiedzmy sobie, wagę można przywiązywać… Jeżeli 
tam mamy bardzo poważne procedury sprawdzają-
ce, a przecież bardzo wielu z nich z powodów czysto 
formalnych, niezgłoszenia przez odpowiednie orga-
nizacje… Jeżeli to wystarczało do tego, żeby podwa-
żyć taką propozycję, to oczywiście pani prezes miała 
absolutne prawo i obowiązek przynajmniej spróbować 
sprawdzić kandydatów i osoby wybrane do Krajowej 
Rady Sądownictwa. Niestety jej to uniemożliwiono, 
i mimo tego, że jej to uniemożliwiono, w momencie, 
kiedy dotarła do niej informacja, że na pewno jej prośba 
spotka się z odmową – ta odmowa przyszła – zwołała 
Krajową Radę Sądownictwa. Teraz ta liczba waka-
tów… Moim zdaniem od 3 lat, a może nawet już trochę 
dłużej, jest to celowe działanie. I wracam tutaj do py-
tania, czy można dostrzec jakiekolwiek działanie me-
todyczne w tych wszystkich nowelizacjach. Chciałbym 

procedowana z uwagi na niepowołanie odpowiedniej 
izby w Sądzie Najwyższym, o czym już mówiłem. 
Zapowiadaliśmy także udział obywateli w procesie 
wymiaru sprawiedliwości i to także wprowadziliśmy 
– udział ławników w Sądzie Najwyższym stanie się 
obecnie faktem.

(Głos z sali: Gdzie ci ławnicy?)
Pan senator Sługocki pytał o wprowadzenie zmian, 

o to, czy takie szybkie procedowanie jest związane 
z koniecznością powołania pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. No, dobrze będzie, Panie Senatorze, 
jeżeli Sąd Najwyższy będzie miał tego prezesa, bo 
jak wszyscy dobrze wiemy…

(Senator Piotr Zientarski: Ma prezesa.)
…pani prezes Gersdorf przeszła w stan spoczyn-

ku w związku z osiągnięciem wieku, który ograniczał 
możliwość orzekania bez złożenia stosownego wniosku.

(Senator Grażyna Sztark: Jakiego wieku?)
(Senator Piotr Zientarski: Ale podjęła przecież…)
(Głos z sali: Inne przepisy, które usprawniają pracę 

sądu, te pozytywne zmiany… Gdzie one są, które 
to są?)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

No, ławnicy, skarga, chociażby umożliwienie po-
wołania pierwszego prezesa, umożliwienie w ogóle 
powołania sędziów Sądu Najwyższego, bo jak pań-
stwo dobrze wiedzą…

(Senator Piotr Zientarski: Działał.)
…obecnie jest to niemożliwe. Sąd działał…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, jak będzie odpowiedź, można dopytać.)
…ale ma działać…
(Senator Piotr Zientarski: Działał sprawnie.)
…ale ma działać jeszcze lepiej.
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Pewnie, jeszcze lepiej.)
Jest ustawa, która wprowadziła większą liczbę 

sędziów do orzekania, to także przyczyni się do tego, 
że przewlekłość w Sądzie Najwyższym będzie na 
niższym poziomie.

(Senator Władysław Komarnicki: Już?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To teraz pytanie zadaje pan senator Komarnicki.
Proszę bardzo…
(Senator Waldemar Sługocki: Ale ja jeszcze, Panie 

Marszałku, nie dostałem…)
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
(Senator Waldemar Sługocki: Ja to samo pytanie 

zadałem, Panie Marszałku, co pan senator Rulewski.)
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(senator A. Pociej) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 
w odpowiedzi na pytania dotyczące terminów wej-
ścia w życie ustawy i pańskiego zastrzeżenia, czy 
ona nie ma w sobie interesów… czy nie jest intere-
sowna w zakresie spełniania, powiedzmy, pewnych 
interesów instytucjonalnych, muszę powiedzieć 
tak… Pan wspominał o 3 miesiącach, jeśli chodzi 
o wejście w życie ustawy. Sytuacja jest gorsza, bo 
niektóre… Rzeczywiście wiele przepisów wchodzi 
w przyjętym okresie legislacyjnym, np. w sprawie 
komorniczej nawet od 1 stycznia. Jednak w sprawach 
najistotniejszych, czyli dotyczących kwalifikowania 
sędziów, przyjmowania, a nawet odwoływania się 
niektórych z nich, jeśli zajdzie taka konieczność, 
do sądu administracyjnego, przyjmuje się, że usta-
wa wchodzi następnego dnia po ogłoszeniu. I na to 
zwrócił uwagę dział legislacyjny, aczkolwiek nie 
przedstawił propozycji poprawki. Sądzę, że jest 
konieczność, żeby spojrzeć na tę właśnie sprawę 
w trakcie debaty. W szczególności mogę powiedzieć, 
że wśród tych przepisów wprowadzających natych-
miastowo tę ustawę są sławetne przepisy dotyczące 
przedstawienia dokumentów, czyli można już od 
pierwszego dnia złożyć wniosek bez dokumentacji, 
a ten wniosek oczywiście może być rozpatrywany 
w zależności… Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do senatora sprawozdawcy mniej-

szości, pana senatora Pocieja, jeżeli mogę prosić.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-

dzo.)
Panie Senatorze, w środowisku sędziowskim od 

dawien dawna mówi się, że są ogromne braki kadro-
we. Jak się czyta ustawę… No, nijak nie idzie to w pa-
rze z rozwiązaniem tego problemu. Jak to usprawnić, 
jeśli chodzi o te braki kadrowe wśród sędziów? I czy 
pan dostrzega, że ta ustawa w jakiś sposób rozwiąże 
ten problem? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Może jeszcze zapytam: czy ktoś z zapisanych pa-

nów senatorów ma pytanie do pana senatora Pocieja?
(Senator Marian Poślednik: Ja mam.)
W kolejce jest pan senator Napieralski. Proszę 

bardzo.
3 pytania.

państwu powiedzieć, że ja widzę tylko jedną metodykę 
i tylko jeden cel, który widać od samego początku: 
dopóty, dopóki nie wymieni się na swoich ludzi po 
kolei KRS i prezesów, nie będziemy dopuszczać tych, 
którzy byli wcześniej przez kogokolwiek zaopiniowani 
pozytywnie, bo są nie nasi. I tak właśnie mamy 700 
czy 800 sędziów, którzy… mamy wakaty w sądach 
powszechnych, i w taki właśnie sposób w stosunku do 
9 kandydatów nie mamy decyzji. Teraz, przepraszam, 
zdaje się była decyzja odmowna w stosunku do tych 
9 kandydatów. Ale powiadam, oni od półtora roku 
mogli już działać, z pożytkiem dla Sądu Najwyższego, 
w Sądzie Najwyższym.

Nie mogę się również zgodzić ze stwierdzeniem 
pana senatora Ambrozika, jakoby dowodem na to, że 
był jakiś pozytywny plan, było pojawienie się skar-
gi nadzwyczajnej. Otóż ja dokładnie pamiętam, jak 
tutaj, na tej sali i w komisji, jeden z wiceministrów 
sprawiedliwości błagał… A żeby było jeszcze bardziej 
irracjonalnie, to po raz pierwszy i ostatni z tym bła-
ganiem współbrzmiało błaganie rzecznika praw oby-
watelskich, obydwaj panowie mówili jednym głosem, 
bo błagali Senat, żeby nie wprowadzał tej nowelizacji, 
bo to wywróci całe Ministerstwo Sprawiedliwości 
i wywróci również Rzecznika Praw Obywatelskich…

(Senator Rafał Ambrozik: Tak, ale nie razem, łącz-
nie…)

Tak że… Nie, nie. Tak że mówienie, że… A poza 
tym ja przypominam, że to zostało wprowadzone po 
zawetowaniu przez pana prezydenta wcześniejszych 
ustaw, i on to wrzucił z boku. W ogóle tego nie było 
w tym pierwszym przedłożeniu, które zostało zawe-
towane. No, ja nie mogę się zgodzić z tym, że to była 
właśnie taka przemyślana wcześniejsza decyzja. Pan 
prezydent, nie patrząc do końca – i właśnie dlatego 
uważam, że to nie było do końca przemyślane – na 
skutki tej skargi nadzwyczajnej i tego, jak to może 
kompletnie zdezorganizować wymiar sprawiedliwo-
ści, jeżeli to zadziała tak, jak sobie pan prezydent 
wyobrażał, wrzucił to, wbrew konsultacji i wbrew 
zdaniu Ministerstwa Sprawiedliwości. No, nie jest 
to dla mnie dowód na spójność tego systemu, któ-
ry został nam zaproponowany, ale właśnie na to, że 
każdy sobie ustawia pewne priorytety w ogóle nieza-
leżnie od jakiegokolwiek spójnego wspólnego planu. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, dziękuję.
Czy pan senator Rulewski chciał… Zdaje się, że 

też miał pytanie…
(Senator Jan Rulewski: Tak, tak. Mogę z miejsca?)
Proszę bardzo.
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Senatorze, polski wymiar sprawiedliwości od dłuż-
szego czasu boryka się z problemem dotyczącym 
pieniędzy. I można tutaj wspomnieć to, co mówił 
Napoleon, że trzeba pieniędzy, pieniędzy i, po trzecie, 
pieniędzy. To po pierwsze.

Po drugie, chciałbym przypomnieć… Ja do tego 
wracam często, ale dla mnie to jest ten papierek lak-
musowy, który powoduje, że ja mam dowód na to, że 
Prawo i Sprawiedliwość w ogóle, w żadnym zakresie, 
nie chce przyspieszenia tych procedur i że w ogóle 
chodzi o coś innego. Otóż wracam do noweli wtedy 
ministra sprawiedliwości Gowina. On bardzo wbrew 
dużej części środowiska prawniczego przeprowa-
dził ustawę, w której zmieniał sposób postępowania 
w procedurze karnej. Według założeń tamtej ustawy 
zmiana miała doprowadzić do przyspieszenia, jak 
wyliczało wtedy ministerstwo, w którym, jak wiemy 
wszyscy, byli ci sami dyrektorzy departamentów, ci 
sami pracownicy, specjaliści… Oni wyliczyli wtedy, 
że to może przyspieszyć o jakieś 30% sprawę, która 
jest jedną z największych bolączek polskiego wy-
miaru sprawiedliwości, a mianowicie oczekiwanie 
na wyrok. Ta ustawa weszła w życie mniej więcej 
pół roku przed wyborami. Kosztowała nieprawdo-
podobne pieniądze, bo trzeba było przeszkolić do 
tego prokuratorów. No, to były setki godzin, tysią-
ce godzin pracy nad bardzo poważną zmianą. I co 
zrobił pan minister Ziobro w pierwszych miesiącach 
po przyjściu do ministerstwa w stosunku do ustawy 
swojego wicepremiera z rządu, kolegi z ław rządo-
wych? Wyrzucił to wszystko do kosza, zanim można 
było w jakikolwiek sposób przeanalizować, czy to 
działa, czy to nie działa. Ja już nie będę się znęcał 
i przypominał tego, co o nowelizacji pana premiera 
Gowina mówili tutaj wiceministrowie z jego wła-
snego rządu… Że to jedna z głupszych rzeczy, jakie 
oni w ogóle spotkali, i że to w ogóle należy wszystko 
wyrzucić do kosza. I w tym kontekście–  odpowiadam 
na pana pytanie – na pewno należałoby cały ten czas, 
który my spędzamy… 

Jak mówię, w historii naszego parlamentu nie było 
takiej kadencji, w której niby aż tyle mówimy o wy-
miarze sprawiedliwości. No, rzeczywiście mówimy 
na okrągło, natomiast… To jest dobre powiedzenie: ile 
trzeba zrobić, żeby nic się nie zmieniło? Ale to nic to 
w stosunku do obywatela… Bo tutaj tylko i wyłącznie 
zmienia się osobowe rzeczy, natomiast nie ma, bo nie 
ma, jakiegokolwiek systemowego przedłożenia, które 
przynajmniej miałoby ślady ambicji tego, co robił 
Gowin. Ja nie wiem, czy ta reforma Gowina by wy-
szła, czy nie wyszła. No ale tam były próby, tam był 
jakiś pomysł, np. nagrywanie rozpraw. To jest jakiś 
przykład. No i gdzie są te pomysły z ministerstwa, 
tych wspaniałych 15 posłów, którzy mają genialne, 
wspaniałe pomysły na to, jak nam zmienić wymiar 
sprawiedliwości w zakresie tego, kto w nim rządzi? 

Senator Grzegorz Napieralski:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, oczywiście zwracam się do pana 

z pytaniem jako do senatora, ale również do wybit-
nego prawnika i człowieka, który jest praktykiem, 
jeżeli chodzi o polskie prawo. Otóż ta ustawa domyka 
pewien bardzo niechlubny dla Polski etap zmiany 
polskiego sądownictwa, wymiaru sprawiedliwości, 
w sposób niechlubny i bardzo groźny dla nas, obywa-
teli. Moje pytanie brzmi następująco. Ponieważ roz-
mawiamy tutaj, w parlamencie o Sądzie Najwyższym, 
o instytucjach, które niekoniecznie Polkom i Polakom 
dużo mówią… To znaczy my to rozumiemy, Polacy 
i Polki rozumieją tak naprawdę, natomiast często nie 
znają istoty problemu bądź nie znają istoty zagroże-
nia. I o to zagrożenie chciałbym zapytać. Czy mógłby 
pan senator powiedzieć, podać taki bardzo prosty 
przykład, co te wszystkie zmiany, które PiS zaprezen-
tował i przeprowadził w sposób skandaliczny w tym 
parlamencie, co te wszystkie zmiany… Do czego one 
mogą doprowadzić i jakie zagrożenie dla obywatela 
mogą stanowić?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I jeszcze pan senator Poślednik. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora Pocieja, sprawozdawcy 

mniejszości. Czy na posiedzeniu komisji była podno-
szona kwestia, że ten główny cel ustawy, jaki sobie 
założono, aby zmienić prezesa Sądu Najwyższego, 
jest niemożliwy do wykonania i że jest to po pro-
stu kolejny bubel prawny, który tego celu absolutnie 
nie pozwoli osiągnąć, ponieważ w tym kształcie tej 
ustawy nie można zwołać zgromadzenia ogólnego 
Sądu Najwyższego i tym samym ewentualnie wyło-
nić kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego? Czy 
była podnoszona taka kwestia? A w związku z tym, 
że czeka nas kolejna nowelizacja… Jeżeli nie była 
podnoszona, to jaka jest opinia pana jako wybitnego 
prawnika? Czy rzeczywiście mają rację ci komentato-
rzy, którzy mówią, że tą ustawą nie da się wymienić 
prezesa? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Najpierw pytanie pana senatora Komarnickiego 

o to, co można było zrobić, co należało zrobić. Panie 
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(senator A. Pociej) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-
tynuować.)

Każdy kierujący teraz… Oczywiście można so-
bie powiedzieć, że małe jest ryzyko, że się wpadnie 
akurat pod samochód premiera. No, ale już zderzenie 
z politykami większości jest bardziej prawdopodobne. 
I teraz te wszystkie gwarancje dla zwykłego człowie-
ka, które do tej pory były immanentną, wewnętrzną 
cechą tego bardzo spójnego systemu, co do którego 
było wiadomo, że na końcu, nawet po latach, ale się 
trafi do Sądu Najwyższego, który ma olbrzymie szan-
se być bezstronny, się nam zabiera. Tutaj te przypad-
ki, w których możemy się zetrzeć o miedzę z kimś 
wpływowym politycznie, ta przysłowiowa miedza 
z „Potopu” Sienkiewicza, gdy Rzędzian się o gruszę 
procesuje przez 30 lat… No, każdy z nas może na coś 
takiego natrafić. Dlatego chcielibyśmy mieć pewność, 
że to, iż prezes zależy od funkcjonariusza partyjnego, 
nie będzie miało miejsca, a może mieć. Nie jest to 
niestety problem wydumany, on po prostu istnieje, dla 
każdego z nas może zaistnieć, on już istnieje, a tutaj 
chcemy przełamać ostatnią barierę.

(Senator Grzegorz Napieralski: Bardzo dziękuję, 
Panie Senatorze. To przemawia do wyobraźni.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku, mam pytanie do obu panów 

sprawozdawców, do pana senatora Pocieja i pana se-
natora Ambroziaka, a sprawa…

(Senator Piotr Zientarski: Ambrozika.)
Ambrozika, przepraszam.
Chodzi mi o regulację dotyczącą podwójnego oby-

watelstwa sędziów. Generalnie ta ustawa wyklucza 
taką możliwość, żeby sędziowie, którzy mają po-
dwójne obywatelstwo, mogli sprawować swój urząd. 
Jedynie w przepisach przejściowych te sprawy zo-
stały uregulowane w ten sposób, że możliwe jest 
to, że sędzia, jeżeli otrzyma zgodę Krajowej Rady 
Sądownictwa… o ile wystąpi o to na tym pierwszym 
etapie, to może ewentualnie tę zgodę otrzymać, ale 
jeżeli awansuje lub chciałby awansować, to już jest to 
niemożliwe. Czy panowie zwróciliście uwagę na ten 
problem? Czy nie uważacie, że to jest jednak ogra-
niczenie praw obywatelskich, równości obywateli 
Rzeczypospolitej w dostępie do urzędów? Przecież 
w większości polskich instytucji to prawo osób z po-
dwójnym obywatelstwem do funkcjonowania w tych 
instytucjach jest uznawane, ja wiem, że senatorami 
mogą być osoby, które mają obywatelstwo dwóch 
krajów, i takie przypadki, także w obecnej kaden-
cji, są. Czy tej sprawy nie należałoby według was 

Nie ma ani jednej takiej przekrojowej ustawy. Nic nie 
ma. Mam nadzieję, że wyczerpująco na ten…

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo serdecz-
nie dziękuję, ale jestem przerażony.)

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 
Napieralskiego… Panie Senatorze, częściowo o tym, 
jakie to może mieć skutki dla zwykłego obywatela, 
już mówiliśmy. Powtórzę… To znaczy mówiliśmy 
o tym przy okazji innych ustaw, ale to było jak gdyby 
niepozbierane… Dziękuję za to pytanie. Mówiliśmy 
wielokrotnie o tym, że jeżeli chodzi o prawo rodzin-
ne, to zwykły obywatel, Polak, Polka, ma problem 
dotyczący pieczy rodzicielskiej. Teraz to są skrajnie 
sporne problemy. To są skrajnie sporne problemy, na-
wet do tej pory, ponieważ każdy system ma tendencję 
do tego, żeby… no, w tym zakresie orzekać jednak 
trochę bardziej na korzyść własnego obywatela. Ale 
za chwilę, tak jak mówiłem wcześniej… Podawałem 
przykład sądu irlandzkiego, który zatrzymał ekstra-
dycję handlarza narkotyków do nas, bo powiedział, że 
ten system się wymyka spod… tzn. wpada on w ręce 
polityków. Sędzia zadała pytanie, czy ona może wie-
rzyć temu systemowi i nie postanowiła w sprawie 
ekstradycji tego człowieka do Polski, która była po 
prostu absolutnie pewną i niewymagającą większego 
namysłu sprawą… I to już mamy. Jeżeli będą negowa-
ne nasze wyroki, wyroki naszych sądów w zakresie 
właśnie prawa rodzinnego, to każdego może to do-
tknąć, każdego z nas, niezależnie od tego, czy jest 
politykiem, czy jest przedsiębiorcą, czy nie pracuje 
nigdzie. To będą dramaty.

Mówiłem o tym, jak wielu przedsiębiorców, 
nie tylko tych wielkich, współpracuje z zagranicą. 
Opierają się – i tak próbują te swoje interesy prowa-
dzić – na tym, żeby rozstrzygał sąd polski, no bo do 
niego mają więcej zaufania. Jak teraz trafią na oszu-
sta, który podniesie ten problem, o którym my dzisiaj 
mówimy, o którym mówiliśmy przez całe ostatnie 
3 lata… I żeby on mógł, ten przedsiębiorca, na co 
dzień, który zarabia ciężko pieniądze, prowadząc 
jakieś tam małe przedsiębiorstwo, do tych pieniędzy 
dochodzić… To i tak jest skomplikowana transgra-
niczna procedura, ale za chwilę z tamtej strony będzie 
po prostu automatycznie podnoszone, że nasz wymiar 
sprawiedliwości jest niewiarygodny.

Ale pójdźmy dalej. No przecież ile miesięcy kraj 
nasz żyje wypadkiem pani premier Szydło. Przecież 
widzimy, jak próbowano zmanipulować człowieka, 
który miał nieszczęście znaleźć się na drodze…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy to jest jeszcze odpowiedź na pytanie?)

To jest odpowiedź, Panie Marszałku, ponieważ 
to może zmienić… Było pytanie, jak to wpływa na 
człowieka.
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(senator K. Kleina) Polak bądź Ukrainiec jest ofiarą, no to wtedy ta teza 
jest oczywiście nieprawdziwa, ponieważ sędzia musi 
orzekać zgodnie ze stanem faktycznym i musi wydać 
sprawiedliwy wyrok. Tak więc w tym sensie…

(Senator Kazimierz Kleina: Bronić niewinnego 
człowieka bez względu na jego pochodzenie.)

Tak jest. W tym sensie takie a priori stwierdze-
nie moim zdaniem w ogóle się kłóci z całym podej-
ściem do funkcji sędziego i wymiaru sprawiedliwości. 
Sędzia musi być bezstronny, on musi być bezstronny 
po prostu.

Pytanie, czy w jakikolwiek sposób posiadanie 
tego podwójnego obywatelstwa to narusza. Ja nie 
widzę takiego wpływu. To, iż ktoś z jakichkolwiek 
powodów ma podwójne obywatelstwo… Jeżeli już 
takie wymogi stawiać, to chyba dużo bardziej w sto-
sunku do nas parlamentarzystów, a nie w stosun-
ku do sędziego, którego ścieżka zawodowa… On 
dochodzi do Sądu Najwyższego – przynajmniej do 
tej pory tak było – w sposób zaplanowany, dzięki 
swoim umiejętnościom, dzięki wiedzy, którą zdobył, 
po latach orzekania. No, przecież to się bierze pod 
uwagę, a w ogóle o tym nie mówimy dzisiaj tutaj. 
Przecież liczba uchylanych wyroków sędziego przez 
wyższe instancje jest najczęstszym i najmocniejszym 
kryterium tego, czy on jest dobry, czy on jest zły. Jak 
teraz chce się zmniejszyć o połowę liczbę orzeczeń, 
które będą się liczyć przy ocenie… No, przecież to 
ma dużo gorszy wpływ na to, czy dobrego sędziego 
wybierzemy, czy złego, niż to, czy on ma jedno, czy 
dwa obywatelstwa. No, na Boga – cieszę się, że jest 
tutaj z nami pani senator Anders – czy posiadanie 
2 obywatelstw skreśla człowieka?

(Senator Anna Maria Anders: Ja mam 3.)
Patrzę w oczy pani senator… Pani senator na pew-

no powie, że nie.
(Senator Jan Rulewski: Pani senator ma 3!)
3 obywatelstwa… I to nie czyni pani senator kimś 

gorszym, oczywiście, że nie.
(Głos z sali: No właśnie.)
Na pewno nikt w tej sali nie powie, że tak jest. Nie 

rozumiem zatem, dlaczego sędziego ma to dyskwali-
fikować. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo. Pani senator nazwisko było wspo-

mniane.

Senator Anna Maria Anders:
Ale muszę powiedzieć, że ja bym nie mogła mieć 

bardziej poważnego stanowisko w rządzie polskim, 
niż mam teraz. Ja nie mogę być w Ministerstwie 
Spraw Zagranicznych i podejmować jakichś decyzji, 
bo jest zawsze obawa, że moja lojalność będzie albo 

uregulować w sposób prosty, niebudzący wątpliwo-
ści i dający tę możliwość, tak aby osoby, które mają 
podwójne obywatelstwo, mogły sprawować funkcję 
sędziego? W niektórych środowiskach w Polsce jest 
to bardzo ważna sprawa, bo są osoby, które przecież 
mają pochodzenie… czy mogą być dwóch narodowo-
ści. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jest pytanie do…
(Senator Kazimierz Kleina: Do pana senatora 

Ambrozika i senatora Pocieja.)
…obu senatorów.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Problem oby-

watelstwa był dosyć pobieżnie poruszany podczas po-
siedzenia komisji. Jest oczywiście możliwość awansu 
w przyszłości w sytuacji, gdy dana osoba zrzeknie się 
obywatelstwa. Nie ograniczamy…

(Senator Kazimierz Kleina: Obu? Przecież…)
Tak, Sąd Najwyższy, sądy wyższej instancji są 

sądami, w których sędziowie powinni jednak gwaran-
tować, stać na straży pewnych gwarancji, które przy-
sługują obywatelom, polskim obywatelom. Dlatego 
myślę, że dobrze by było, gdyby byli to sędziowie, 
którzy posiadają wyłącznie obywatelstwo polskie. Ale 
nie wyklucza się możliwości awansu takich sędziów, 
którzy posiadają podwójne obywatelstwo, gdy jedne-
go, obcego obywatelstwa się zrzekną. Wprowadza 
się także możliwość orzekania w sądach niższej in-
stancji sędziów z podwójnym obywatelstwem, kiedy 
to Krajowa Rada Sądownictwa, biorąc pod uwagę 
szczególne okoliczności uzyskania tego obywatel-
stwa, wyrazi na to zgodę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej.
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Ja zacznę od tego, że nie zgadzam się z tezą, którą 

przed chwilą pan senator nam zaproponował, bo ja 
nie uważam, żeby sędzia był sędzią dlatego, żeby 
chronić interesy Polaków. Otóż on działa w imie-
niu Rzeczypospolitej. A jeżeli mamy do czynienia 
z przestępstwem w naszym kraju, tego przestępstwa 
dopuszcza się, nie wiem, Ukrainiec, takiego samego 
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(senator A.M. Anders) To może poprzestaniemy na tych pytaniach.
Panie Senatorze, proszę.
(Senator Aleksander Pociej: Pytanie…)
Proszę w miarę możliwości zwięźle odpowiadać, 

bo jest jeszcze długa kolejka. No, chociaż mamy dużo 
czasu.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku, dziękuję. Oczywiście, postaram 

się.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 

Sługockiego… Panie Senatorze, moim zdaniem… 
To znaczy mówiliśmy o tym bardzo pobieżnie na 
posiedzeniu komisji i ten temat nie był pogłębiany, 
bo on, że tak powiem, już tyle razy był wałkowa-
ny w przypadku poprzednich nowelizacji, zarzutów 
i tego narastającego zderzenia z Komisją Europejską, 
że tutaj tak dosyć pobieżnie o tym mówiliśmy. Ale 
odpowiadając na pana pytanie, powiem, że nie mam 
żadnej wątpliwości, że tak jak to było z tymi niby 
nowymi przedłożeniami pana prezydenta zamiast 
tych zawetowanych i mimo wizyty pana premiera 
Morawieckiego… To, co się działo, a nie mam żadnej 
wątpliwości, że także to, co w tej chwili się dzieje, 
to jest tylko i wyłącznie dolanie oliwy do ognia. Co 
więcej, w związku z zapewnieniami, jak to na za-
sadzie przecieków prasa podawała… Mimo zapew-
nień pana premiera, że nastąpią zmiany… Zresztą 
przypominam, że były przez rząd kolportowane takie 
informacje, że wszystko jest już dobrze, że idziemy 
w dobrą stronę, że dogadaliśmy się. No, te informacje 
zwrotne, które ja słyszałem, są dokładnie odwrotne. 
To znaczy rzeczywiście były takie zapewnienia, ale 
to, co potem się wydarzyło, i ta ustawa, ten pakiet 
ustaw to jest wręcz coś dokładnie odwrotnego. I to 
tylko tamtą stronę utwierdziło co do tego, że nie po-
legają na prawdzie zapewnienia, iż…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale o tym na 
posiedzeniu komisji nie było mowy.)

…wymiar sprawiedliwości…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Na posiedze-

niu komisji tego nie było.)
…będzie lepiej funkcjonował. To po pierwsze.
A po drugie, pytał o to pan senator Augustyn. 

Panie Senatorze, tak, mówiliśmy. Ja zadałem panu 
ministrowi pytanie o tę iluzoryczność odwołania. To 
było bardzo mocno formułowane jako zarzut przez 
nasze Biuro Legislacyjne. Biuro złożyło w tym za-
kresie propozycję poprawki, którą ja przejąłem. To 
jest po pierwsze.

Po drugie, to było formułowane, również bardzo 
ostro, w opinii helsińskiej fundacji oraz w opinii Sądu 
Najwyższego. Trzeba przyznać, że w konstytucji – 
zapomniałem w tej chwili, który to jest artykuł – jest 
taka furtka. Tam się mówi, że obywatel ma prawo 

po jednej, albo po drugiej stronie. I właśnie na tym 
polega problem. Ja nie podejmuję takich decyzji. Ja 
działam ze strony polskiej, amerykańskiej z Polonią. 
Ode mnie, powiedzmy, to, co robimy… Nie zależy to 
ode mnie. I mi się zdaje, że to jest właśnie obawa co 
do tej lojalności.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym zapytać pana senatora Aleksandra 

Pocieja, sprawozdawcę mniejszości, o kontekst euro-
pejski. Panie Senatorze, Komisja Europejska wszczęła 
przeciwko Polsce postępowanie o naruszenie zobo-
wiązań traktatowych w zakresie ustawy o Sądzie 
Najwyższym i moje pytanie jest osadzone właśnie 
w tych realiach. Czy procedowana ustawa odpowiada 
na te zalecenia Komisji Europejskiej, czy też je, że 
tak powiem, politycznie totalnie ignoruje? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator Augustyn też ma pytanie do pana 

senatora Pocieja?
(Senator Mieczysław Augustyn: Między innymi.)
To bardzo proszę je sformułować.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pytanie do pana senatora Pocieja i pana senatora 

Ambrozika.
Art. 5 budzi bardzo poważne wątpliwości konsty-

tucyjne. Czy państwo o tym mówiliście, że artykuł 
ten narusza art. 2 konstytucji, czyli zasadę demokra-
tycznego państwa prawa, art. 78 konstytucji, czyli 
prawo do zaskarżenia rozstrzygnięć wydawanych 
w pierwszej instancji i odwołania się, oraz art. 45 
i art. 77 konstytucji, odpowiednio ust. 1 i 2, które 
przewidują prawo do sądu? Jak odniesiono się do tego 
na posiedzeniu komisji i jakie były argumenty, które 
pozwalały zlekceważyć w jednym artykule 4 przepisy 
konstytucji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wobec tego poproszę jeszcze o zadanie pytania 

pana marszałka Borusewicza… Jest obecny?
(Głosy z sali: Nie ma.)
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(senator A. Pociej) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Nad tym problemem nie dyskutowano głębiej. Nie 

jest jednak prawdą, że nie ma możliwości odwołania 
się od uchwały rady. Taka…

(Senator Mieczysław Augustyn: Skutecznie.)
O tym, czy jest to odwołanie skuteczne, decydu-

je…
(Senator Mieczysław Augustyn: Przypadek.)
…Naczelny Sąd Administracyjny, a także prezy-

dent, powołując bądź nie danego kandydata. Tak że 
jest taka możliwość odwołania i zapewne będzie ona 
wykorzystywana.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, czy ma pan jeszcze pytania do pana se-
natora?)

Chciałbym jeszcze odnieść się do kwestii podwój-
nego obywatelstwa.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

Ja zostałem źle zrozumiany. Chodziło właśnie o to, 
żeby to podwójne obywatelstwo nie miało wpływu na 
orzekanie danego sędziego. O to mi chodziło w wy-
powiedzi. Byłem pewnie nieprecyzyjny. Ta ustawa… 
Nawet wpłynęła ostatnio taka petycja do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, aby ogra-
niczyć możliwość pełnienia urzędów publicznych czy 
funkcji publicznych przez osoby posiadające podwój-
ne obywatelstwo. I komisja zdecydowała o tym, by 
tę petycję dalej procedować. Czyli, jak widać, nawet 
sami obywatele czują i widzą ten problem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pytanie do pana senatora Ambrozika.
Panie Senatorze, czy zmniejszenie o 50% liczby 

spraw, które będą badane, żeby ocenić sędziego i jego 
orzecznictwo – powtarzam, zmniejszenie o 50% – po-
woduje pana zdaniem lepsze poznanie tego sędziego, 
lepszą ocenę, bardziej wszechstronną, czy odwrotnie? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Proszę pana, czy… To odnośnie 
do tego kworum, o którym była mowa. Słyszeliśmy… 
Czy może powstać taka sytuacja – często pisze o tym 
prasa – że prezes z kolegą, też mianowanym przez 
pana ministra Ziobrę, czy przewodniczącą albo wice-
prezes spotkają się na kawie i będzie to zgromadzenie 

do zaskarżenia każdej decyzji. I znowu jest tu tak 
jak przy innych sprawach: chyba że w wyjątkowych 
wypadkach ustawa stanowi inaczej.

Ja zadałem pytanie: jakiż to jest wyjątkowy wy-
padek? I usłyszałem odpowiedź, która mnie nie sa-
tysfakcjonuje. Usłyszałem ją od ministra sprawie-
dliwości i, jeżeli dobrze pamiętam, sędziego. Otóż 
jest obawa, że sędziowie będą wykorzystywać swoje 
prawo, to znaczy, że będą składać odwołania. W prze-
strzeni medialnej pojawiła się taka oto informacja, że 
sędziowie będą się często odwoływać i że to może 
zablokować cały proces. W związku z tym w od-
niesieniu do jednego kazusu można zmienić ustawę 
i całą tę instytucję, tę gwarancję konstytucyjną można 
wyrzucić do kosza.

Byliśmy wcześniej świadkami właśnie takich 
wyjątków, które są wykorzystywane… To było 
wykorzystywane również przy demontażu innych 
instytucji: gdzieś tam jest jakaś mała rozbieżność, 
w związku z tym my to wszystko przeczytamy 
zupełnie inaczej niż do tej pory, niż było to czy-
tane przez 30 lat. Uważam, że to jest instrumen-
talizacja prawa, o której pisze się w opinii Sądu 
Najwyższego. Żeby na siłę dopchnąć swoją re-
wolucję, przeprowadza się jeszcze bardziej re-
wolucyjny i niekonstytucyjny zabieg, jakim jest 
właśnie pozbawienie możliwości odwołania się. 
To, że tak powiem, oczywiście załatwia sprawę. 
No i można powiedzieć: nie jesteśmy już niczym 
skrępowani.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Zientarski.
(Senator Mieczyław Augustyn: To samo pytanie 

było do senatora Ambrozika.)
Pan senator chciałby odpowiedzieć.
Proszę bardzo.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Senatorze, czy 

mógłby pan powtórzyć pytanie?)

Senator Mieczysław Augustyn:

Proszę bardzo.
Chciałbym usłyszeć, jak wyglądała dyskusja nad 

art. 5, który w opiniach przedłożonych komisji i se-
natorom narusza art. 2 konstytucji…

(Senator Rafał Ambrozik: Okej, Panie Senatorze. 
Już pamiętam.)

…art. 78 konstytucji, art. 45 konstytucji…
(Senator Rafał Ambrozik: Już wiem. Już dziękuję.)
…i art. 77 konstytucji.
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(senator P. Zientarski) …ta regulacja jest wprowadzona także po to, by 
sędziów wizytatorów, którzy także będą oceniać daną 
kandydaturę czy te sprawy, które zostaną załączone 
w trybie przeprowadzania konkursu, przesunąć do 
orzekania i zmniejszyć tym samym przewlekłość, 
o co przecież państwo też wnoszą.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj. Proszę bar-

dzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, mam pytanie do pana senatora 

Pocieja. Panie Senatorze, to jest pytanie do pana jako 
człowieka z branży. Pierwsze pytanie dotyczy roli 
prokuratora w tym całym procesie. Prokurator uzy-
skuje tutaj olbrzymie uprawnienia, możliwość bycia 
aktywnym na każdym etapie postępowania docho-
dzeniowego, sądowego. Proszę mi powiedzieć, czy 
z pana punktu widzenia jest to korzystne dla obywa-
tela. Czy to skróci oczekiwanie na wyroki? No, chyba 
najchętniej uchwalilibyście, żeby one były wydawane 
przez prokuratora. I czy to jest standardem w którymś 
z krajów europejskich?

Drugie pytanie, Panie Marszałku, mam do pana 
senatora Rulewskiego jako człowieka, który w swoim 
życiu może nie był prokuratorem, ale z prokuratorami 
miał dużo do czynienia. Czy pan, Panie Senatorze, 
postrzega tę obecność prokuratora na każdym eta-
pie jako element korzystny dla obywatela, czy raczej 
uważa pan, że w tę drugą stronę idziemy? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, pan senator Ambrozik jako pierw-

szy…
(Senator Rafał Ambrozik: Ale to było pytanie do 

senatora Pocieja i Rulewskiego.)
Pan senator Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym tylko zauważyć, że normalnie przy 

takich ustawach bardziej się ćwiczy sprawozdawcę 
większości niż mniejszości, ale oczywiście jestem 
do dyspozycji.

(Senator Jerzy Czerwiński: Swoich się ćwiczy.)
Jestem do dyspozycji.
Panie Senatorze, trzeba oczywiście popatrzeć na 

ten problem całościowo. Nie wiem, czy pan pamięta, 
ale jednym z pierwszych przedłożeń była ustawa, któ-
ra… To były zmiany w prawie o prokuraturze, które 
zbulwersowały środowisko prawnicze i nas tutaj, na 
tej sali. Oczywiście, to była ta szybka ścieżka, że tak 

ogólne? Czyli że tam będzie kworum? Czy istnieje, 
pana zdaniem, taka możliwość, jeśli chodzi o to czy 
zgromadzenie ogólne, czy kolegium… Akurat tutaj 
chodzi o kolegium. Uchwała… Dlaczego w takim 
razie w ogóle nazywa się to uchwałą? Jeśli nie ma 
kworum, to znaczy, że nie ma organu, który potrafi 
podjąć kolegialną decyzję. Bo albo mamy decyzje ko-
legialne określonego kworum w imieniu określonego 
organu, w którego imieniu podejmuje się uchwałę, 
albo decyzje tylko samego prezesa czy wiceprezesa. 
I wtedy nie można nazywać tego uchwałą określonego 
organu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy pan senator Czarnobaj też ma pytanie do pana 
senatora?

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, do Pocieja.)
Nie.
Panie Senatorze, proszę.

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, jeżeli chodzi 
o kworum, o to, czy będzie można wydać uchwałę… 
czy uchwała będzie mogła być wydana przez zgro-
madzenie… No, zgromadzenie ogólne jest ciałem 
kolegialnym, a ciało kolegialne podejmuje swoje de-
cyzje właśnie w formie uchwał. Tak więc jak najbar-
dziej będzie możliwość podjęcia stosownej uchwały. 
Pan dobrze wie, Panie Senatorze, że ten przepis jest 
wprowadzony właśnie dlatego, że kworum na zgro-
madzeniach jest obecnie zrywane i de facto nie mogą 
być przez zgromadzenie podjęte uchwały…

(Senator Piotr Zientarski: I dlatego nazywamy to 
uchwałami.)

…które są kluczowe chociażby w kontekście pro-
wadzenia postępowań konkursowych.

(Senator Piotr Zientarski: To nie jest uchwała…)
Jeżeli chodzi o tę ocenę kandydata na podstawie 

mniejszej liczby zgłoszonych spraw załączonych do…
(Senator Piotr Zientarski: Zmniejszenie o 50%.)
…zmniejszenie o połowę, z 200 do 100, i ocenę 

sędziego wizytatora, to ja się na ten temat już wy-
powiadałem. To jest ograniczenie biurokracji. I za-
sadne byłoby pytanie, czy nie powinno się oceniać 
kandydata na podstawie w ogóle wszystkich spraw, 
którymi się zajmował. No, zawsze gdzieś jakaś liczba 
musi być określona, a…

(Senator Piotr Zientarski: Ale była określona.)
No, dobrze, ale…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie, po-

zwólcie odpowiedzieć.)
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(senator A. Pociej) w praworządności. Były w moim życiu, niezbyt długim, 
3 fazy. Pierwsza to była oczywiście taka, że prokurator 
stoi na straży praworządności socjalistycznej. W grun-
cie rzeczy w tamtym okresie właściwie nie mówiło się 
o sądach, nawet o organach śledczych się nie mówiło, 
tylko mówiło się o prokuraturze i wiadomo było, że 
jak wkracza prokurator, to już jest nieszczęście. Drugi 
etap, Polski demokratycznej, w którym miałem zaszczyt 
uczestniczyć, sprowadził prokuratora do poziomu stron. 
Nagle wybita została rola sądu, ludzie zaczęli się bać 
lub nie bać tego, że oto sąd zastosuje sankcje karne. 
Teraz jest trzecia faza, kiedy o sądach mało się mówi, 
wiadomości zaczynają się od: prokurator Ziobro czy 
minister Ziobro wniósł o aresztowanie czy o zmianę 
wyroku. O sądach mówi się nawet gorzej niż za komuny: 
korupcja, kleptomania, kumoterstwo etc., etc. I dziś ja 
bym się bardziej bał prokuratury niż w czasach komu-
nistycznych, bo wtedy było wiadomo, kto to był, a tutaj 
on występuje w pióropuszu demokratycznego prokura-
tora. Zatem część społeczeństwa uważa, że on postępuje 
słusznie, bo ma mandat demokratycznego parlamentu, 
bo jest ministrem. W ogóle uważam, że ta poszerzona tu 
funkcja… Wprawdzie ona nie jest poszerzona, jest tylko 
doprecyzowana, przynajmniej ministerstwo dowodzi, 
że on ma występować… Nie było do tej pory mowy 
o tym, że na prawach strony lub uczestnika, tylko że 
występuje… Na straży praworządności… Może sprzy-
jać poprawie praworządności, zwłaszcza że nie tylko 
w sądach, ale też tam, gdzie decyzje podejmują władze 
publiczne, o ile ta interwencja czy ta obecność zostanie 
oparta na zasadach praworządności i prawa, nie będzie 
sterowana politycznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Moje pytanie kieruję do pana senatora Ambrozika. 

Może trochę wykracza ono poza tę materię, ale myślę, że 
jest z nią związane. Pan senator Pociej trochę już o tym 
powiedział. Pan w swojej ostatniej wypowiedzi, Panie 
Senatorze, mówiąc o programie i o tym, czego dokonało 
Prawo i Sprawiedliwość, jeśli chodzi o zmiany sądowe, 
jako jeden z przykładów podał odwrócenie tzw. refor-
my Jarosława Gowina, który jest jednak wicepremie-
rem w państwa rządzie. W każdym razie pan senator 
Ambrozik, gdy go poprosiłem o wyliczenie, co Prawo 
i Sprawiedliwość zrobiło, podał to właśnie. Otóż, czy pan 
nie uważa, Panie Senatorze, że w związku z tym ci, którzy 
zajmują się szkolnictwem wyższym, mogą żyć w pew-
nym niepokoju o to, czy ta ustawa, która została wpro-
wadzona ostatnio, a dotyczyła szkolnictwa wyższego, 
nie zostanie odwrócona? To jest moje pytanie. Dziękuję.

powiem, demolująca i nokautująca. Otóż prokurator 
został w swoisty sposób a priori rozgrzeszony, bo tam 
został zawarty taki bufor bezpieczeństwa, że cokol-
wiek by ten prokurator zrobił… Jeżeli działa zgodnie 
z interesem publicznym, no to może zrobić praktycz-
nie wszystko. I to jest właściwie clou programu. Otóż 
takiego uregulowania nigdzie nie ma. Ja nie słyszałem 
nigdy w demokratycznych krajach o takim pomyśle.

Rola prokuratora zawsze była bardzo mocna. Po 
upadku komunizmu została bardzo mocno ograniczo-
na, ale za czasów komunistycznych był jednak dosyć 
duży szacunek pomiędzy prokuratorami i obrońca-
mi. To, że się występowało po dwóch stronach, nie 
wykluczało szacunku i pewnego zaufania do tych 
decyzji. Bardzo często trzeba było wtedy… Przecież 
to prokurator decydował wtedy o areszcie tymczaso-
wym. No i jak starzy adwokaci porównywali tamte 
sprawy do spraw aresztowych, a w latach 2005–2007 
obowiązywał taki automatyzm wnioskowania… Otóż 
prokuratorzy mówili: no cóż ja mogę zrobić? To nie 
ja stosuję areszt, a muszę, bo jestem zobowiązany 
przez prokuratora generalnego, do wnoszenia o ten 
areszt zawsze. A sądy mówiły tak: skoro prokurator 
wnosi o areszt, a ja nie mam możliwości przeczytania 
tych wszystkich akt, to okej, ja wierzę prokuratoro-
wi. I wytworzyła się nawet dużo gorsza sytuacja, 
bo co prawda teoretycznie dano to niezawisłemu 
sądowi, ale nie dano całego instrumentarium i nie 
zobowiązano prokuratura do racjonalnego używania 
tych wniosków o areszt. A więc ta rola zawsze była 
bardzo mocna i uważam, że wzmacnianie jej ponad 
potrzeby nie jest dla obywatela w żaden sposób do-
bre, bo z założenia ten funkcjonariusz, jakim jest na 
przykład prokurator, który jest w pewnym gorsecie, 
no bo przecież prokuratura to jest instytucja zhie-
rarchizowana, a po tych wszystkich zmianach jest 
dużo bardziej zhierarchizowana i podporządkowana 
już bezpośrednio prokuratorowi generalnemu, który 
może bezpośrednio ingerować w każde śledztwo… 
Dołączenie jeszcze tego, że prokuratorem jest polityk, 
jest według mnie rozwiązaniem nie najlepszym i zbyt 
daleko idącym. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Rulewski. Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Mogę z miejsca?)
Proszę, ale krótko…

Senator Jan Rulewski:
Pytanie jest trudne, bo o wrażenia – odpowiadam 

panu senatorowi Czarnobajowi – o moje wrażenia, o to, 
jak widziałem czy jak widzę prokuraturę i jej udział 
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Nie, sędziowie, którzy są obecnie, nie są zastępo-
wani sędziami nowo powoływanymi. Tak że to nie 
są zmiany kadrowe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To teraz poprosimy o serię pytań do pana senatora 

Pocieja.
Pierwszy jest pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, przepisy ustawy ograniczają 

w znacznym stopniu funkcje samorządu sędziow-
skiego, w szczególności w zakresie, w jakim eliminuje 
się samorząd z procesu wyłaniania sędziów w pro-
cedurze powoływania sędziów. To jest ewidentnie 
sprzeczne z konstytucją, szczególnie z art. 10, który 
mówi o trójpodziale władzy. Również w przepisach 
o ustroju sądów powszechnych ogranicza się rolę 
tego samorządu na rzecz różnych innych rozwiązań, 
choćby wprowadzenia obligatoryjnego sposobu głoso-
wania w kolegium sądu czy też wprowadzenia możli-
wości powoływania zastępców rzecznika dyscypliny. 
Chciałbym zapytać pana o to, czy na posiedzeniu 
komisji była debata na temat samorządu sędziowskie-
go i ograniczenia jego roli nie tylko w zakresie tych 
dużych rozwiązań, ale również bieżącego funkcjono-
wania sądów powszechnych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czerwiński, też do pana senatora 

Pocieja.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam 2 pytania.
Pierwsze dotyczy wywołanego tutaj tematu zwią-

zanego z wymogiem posiadania tylko obywatelstwa 
polskiego. Panie Senatorze, ta ustawa idzie właśnie 
w przeciwnym kierunku, mianowicie ona ten wymóg 
częściowo znosi. Czy nie jest tak, że ta nowela do-
puszcza możliwość – no, w pewnych granicach, oczy-
wiście – posiadania podwójnego obywatelstwa przez 
sędziów i asesorów? I to jest pierwsza kwestia. Tak 
nawiasem mówiąc, Polska ma bardzo liberalne posta-
nowienia, jeśli chodzi właśnie o kwestię podwójne-
go obywatelstwa, ale nie należy mylić obywatelstwa 
z członkostwem, przynależnością do mniejszości, 
szczególnie mniejszości etnicznej, bo mniejszości 
etniczne nie mają swojego państwa, z którym by się 
identyfikowały, poza Polską, czyli teoretycznie spra-
wa podwójnego obywatelstwa ich nie interesuje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy pan senator Rybicki też ma pytanie do pana 
senatora Ambrozika? Nie.

A pan senator Czerwiński ma pytanie do pana 
senatora Ambrozika? Nie.

Jeszcze pan senator Florek. Tak?

Senator Piotr Florek:

Tak, ja mogę. W takim razie dla równowagi 
miałbym pytanie i do senatora Pocieja, i do senatora 
Ambrozika.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

Ustawa dotyczy zmian 7 ustaw, 7 różnych tema-
tów. Czy oprócz przyspieszenia zmian kadrowych 
w Sądzie Najwyższym może pan, Panie Senatorze, 
wskazać nie ustawę, ale chociaż jeden przepis, który 
reformuje wymiar sprawiedliwości? Ja od 3 godzin 
słucham i nie mogę się dowiedzieć, na czym ma po-
legać usprawnienie dla obywateli. Prosiłbym chociaż 
o jeden przykład od jednego i od drugiego pana se-
natora. Dziękuję.

Senator Rafał Ambrozik:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Jeżeli chodzi 
o pytanie pana senatora Libickiego, to z przykrością 
muszę stwierdzić, Panie Senatorze, że nie słuchał pan 
uważnie, bo ja się na reformę pana ministra Gowina 
nie powoływałem, zrobił to pan senator Pociej. Tak 
że…

(Senator Jan Filip Libicki: Ale potem…)
Nie, nie, na pewno, proszę…
(Senator Jan Filip Libicki: Przywołał pan jego 

reformę.)
Nie, ja mówiłem o procesie kontradyktoryjnym, 

nie, nie, mówiłem wyłącznie o tym.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Florka… 

Generalnie cała ta ustawa, Panie Senatorze, ma służyć 
usprawnieniu wymiaru sprawiedliwości.

(Senator Piotr Florek: Konkretnie czego?)
Jest szereg…
(Senator Piotr Florek: Jeden przykład…)
Wystarczy otworzyć ustawę. Na każdej stronie 

są artykuły, ustępy, które usprawniają wymiar spra-
wiedliwości…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję…)
…chociażby umożliwiając powoływanie sędziów 

i…
(Senator Piotr Florek: To są zmiany kadrowe.)
To nie są zmiany kadrowe, to jest uzupełnienie 

składu Sądu Najwyższego.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To teraz…)
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(senator J. Czerwiński) usunięcia pierwszej prezes Sądu Najwyższego, po-
przez nieudolność sformułowań poprzedniej ustawy 
mogą nie wywrzeć tego skutku. I właśnie o tym mó-
wił pan minister: skoro my słyszymy, że sędziowie 
zapowiadają, że będą składali… i to nie tylko będą 
składali, ale będą korzystali z przysługującego im, 
tak jak każdemu obywatelowi, prawa do odwoła-
nia… A więc teraz ta zapowiedź oznacza właśnie 
skasowanie takiej możliwości. No, dla mnie, w życiu 
prywatnym, to jest tak, jak gdyby ludzie powiedzieli: 
a, teraz będziemy dochodzili odszkodowań od PZU. 
A reakcja na to byłaby taka: ponieważ PZU jest firmą 
państwową i nie powinno jej się nic stać, to blokuje 
się możliwość odwoływania się od decyzji mówiącej 
„odmawiam ci wypłaty odszkodowania”. Czyli żeby 
przypadkiem nic złego nie stało się PZU, to ty nie 
masz prawa odwołać się od decyzji o tym, że nie 
dostaniesz pieniędzy. No, to jest właśnie taka jed-
nostkowa decyzja, która dotyczy wyłącznie pewnej 
sytuacji zastanej. Tak że problem, który, wydaje mi 
się, padał tu już wielokrotnie i z którego wynikało 
nasze częste oburzenie, to jest to, że my oceniamy 
wiele tych przedłożeń – przynajmniej ja osobiście tak 
je oceniam – jako reakcje na to, że grupa zawodowa, 
która według nas powinna być niezależna, broni się 
przed staniem się zależną. Czyli pewne rozwiązania 
są wprowadzane po to, żeby… To jest trochę tak jak 
w szachach: ponieważ ty możesz tutaj ewentualnie 
taki ruch wykonać, to ja ci po prostu zabiorę tego 
piona – i gramy dalej. Tak oceniam niektóre rozwią-
zania, które nam się proponuje.

Teraz pytanie pana senatora Rybickiego. No, jest 
problem, jest tu problem. Ten problem to jest to, że 
generalnie widzimy od wielu lat ograniczanie w ogóle 
samorządu i pewnych zadań tego samorządu, pew-
nych jego praw. Teraz jest tu spór bardzo poważny 
– nie lubię tego słowa, ale rzeczywiście jest to tutaj 
spór fundamentalny – o to, czy państwo powinno być 
bardzo silne, przy czym tę siłę można uzyskać jedynie 
czy najczęściej poprzez ograniczenie prawa jedno-
stek, czy państwo ma być demokratyczne, a wtedy 
oczywiście można by mówić, że w jakimś stopniu jest 
ono słabsze, bo jednostka ma pewne szanse w sporze 
z aparatem państwowym. Ale właśnie wszystkie za-
bezpieczenia proceduralne, materialne, które mamy, 
służą temu, by w zderzeniu z całym aparatem pań-
stwowym obywatel miał gwarancje, które pozwalają 
mu wierzyć, że jeżeli to on ma rację, to może tej racji 
dochodzić. Po to również jest zapisana w konstytucji 
możliwość odwoływania się. A teraz mamy taką oto 
sytuację, że ponieważ jakaś grupa zawodowa chce 
skorzystać z prawa, które było zapisane i nikomu nie 
wadziło, to my – tylko po to, żeby zdążyć przejąć tę 
instytucję pół roku wcześniej – mówimy: nie, my 
wam to zabieramy, bo my mamy wizję! Ja uważam, 
że jest to podejście nieuczciwe i że ono nie jest zgodne 

Drugie pytanie związane jest z ostatnimi wy-
padkami. A mianowicie ta ustawa jest też po części 
reakcją – w niewielkiej części, ale jest – na zacho-
wania sędziów Sądu Najwyższego, w szczególno-
ści teraz już emerytowanej pierwszej| prezes, pani 
Małgorzaty Gersdorf. Widzieliśmy, jak się zachowy-
wała w Niemczech…

(Rozmowy na sali)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie emerytowanej.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować.)
(Głos z sali: Byłej.)
W stanie spoczynku. No, to ja być może mówiłem 

prostym językiem…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, proszę pozwolić zadać pytanie. 
Dyskusja zaraz będzie.)

Właśnie, do dyskusji jeszcze dojdziemy.
Wracam do pytania. Chciałbym usłyszeć od pana, 

jaka jest pana ocena. Czy takie zachowania – i za gra-
nicą, i w Polsce – to nie jest anarchizowanie państwa, 
czy to nie jest próba stworzenia państwa równole-
głego? I jak pan ocenia to, że nasi sędziowie Sądu 
Najwyższego w ten sposób się zachowują?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator Kleina też ma pytanie do pana 

senatora Pocieja?
(Senator Kazimierz Kleina: Do pana senatora 

Pocieja i do pana senatora Ambrozika.)
To chwileczkę poczekamy, a teraz pana senatora 

poprosimy o odpowiedź, bo to już za bardzo będzie 
się krzyżować.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Najpierw to pytanie senatora Florka, które było 

również do mnie. Panie Senatorze, z ręką na sercu 
mogę odpowiedzieć na to pytanie w ten sposób, że 
nie widzę tam jakiejkolwiek zmiany, która pomoże 
obywatelowi. (Oklaski)

Jeszcze raz, odpowiadając na pytanie, muszę wró-
cić do wypowiedzi pana ministra na posiedzeniu ko-
misji. Przechodzę do pytania senatora Czerwińskiego, 
bo była sugestia, która padła właśnie w pytaniu pana 
senatora Czerwińskiego… To jest po prostu reakcja na 
nieudolne podejście do przejęcia Sądu Najwyższego 
– jeżeli mówimy o tym, o dzisiejszej ustawie. Po 
prostu zorientowano się, że wszystkie zmiany, które 
miały doprowadzić do zmian personalnych w Sądzie 
Najwyższym, a zwłaszcza miały doprowadzić do 
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(senator A. Pociej) do pana domu i, nie pokazując żadnych dokumen-
tów, mówi, że pana ciągnik to jest jego ciągnik i on 
tutaj przyszedł z paroma komornikami, a pan przede 
wszystkim nie słyszał, żeby on miał na to jakikolwiek 
wyrok, to pan się będzie bronił. Tak? I pan będzie 
dzwonił na policję, będzie dzwonił do sąsiadów, że 
pana po prostu okradają. Jeżeli… Oczywiście pro-
blem polega na tym, że jeżeli państwo zaatakuje-
cie Trybunał Konstytucyjny… Dopóty ten Trybunał 
Konstytucyjny był trybunałem wybranym nie przez 
was, to wyście mówili: no ale przecież wy nie mo-
żecie wypowiadać się w swojej sprawie. No bo jak 
Trybunał Konstytucyjny powiedział, że co prawda 
dwóch sędziów zostało wybranych niezgodnie z pra-
wem, ale trzech zgodnie z prawem, to nagle państwo 
podskoczyliście z radości i wywaliliście pięciu. A po-
tem, jak trybunał orzekał co do niekonstytucyjności 
pewnych działań w stosunku do niego, to mówiliście: 
zaraz, zaraz, no przecież, trybunale, ty nie możesz 
mówić o sobie. No, tak było, Panie Senatorze, tak 
było, zgódźmy się, takie były fakty i tak państwo 
mówiliście.

(Senator Jerzy Czerwiński: Co z tym Sądem 
Najwyższym? Bo o to było pytanie. Ja może pomo-
gę, Panie Senatorze. Na jakiej podstawie sędziowie 
Sądu Najwyższego mogą orzekać o konstytucyjności 
ustawy? To będzie prościej i krócej.)

Panie Senatorze, jeżeli…
(Senator Piotr Zientarski: Mają obowiązek stoso-

wać konstytucję.)
Mają…
(Senator Piotr Zientarski: Z konstytucji bezpo-

średnio.)
Po pierwsze…
(Senator Piotr Zientarski: Każdy sędzia.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Każdy sędzia.)
Po pierwsze…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 

odpowiedzieć sprawozdawcy.)
Pan, przerywając mi… Państwo zmieniliście, 

naszym zdaniem, w sposób niekonstytucyjny skład 
Trybunału Konstytucyjnego. Proszę zauważyć, że 
nikt nie kwestionuje wyboru tych dwóch zakwestio-
nowanych przez państwa i potem przez Trybunał 
Konstytucyjny przyznane… I teraz, jeżeli możemy 
twierdzić, że Trybunał Konstytucyjny został przejęty 
i większość tam została przejęta w sposób niekonsty-
tucyjny, to ja uważam, że sędzia Sądu Najwyższego 
ma nie tylko prawo, ale również obowiązek – sko-
ro nie może dochodzić rozwiązań konstytucyjnych 
w Trybunale Konstytucyjnym – mówić o tym, że 
będzie stosował konstytucję wprost.

Ale pana pytanie było jeszcze troszeczkę inne. Nie 
widzę powodu, dla którego sędziowie nie mogą na 
temat ich dotyczący wypowiadać się w sposób kate-

z tym, czego uczyliśmy się o demokratycznych… 
o gwarancjach procesowych. Jeżeli…

Przepraszam, bo odszedłem od wątku samorządu. 
No, to ograniczenie samorządu, które widzieliśmy – 
bo ono dotknęło przecież samorząd adwokacki i rad-
cowski, bardzo dużo uprawnień tych samorządów 
przeszło w ręce państwa… A teraz przyszła kolej 
na samorząd sędziowski. I oczywiście można argu-
mentować, że tutaj ustawowo można coś pozmieniać, 
tylko problem polega na tym, że co prawda to jest 
dozwolone, ale jeżeli mówilibyśmy o pewnym duchu 
całokształtu ustaw dotyczących sądownictwa, to ja 
uważam, że on jest sprzeczny z duchem niezależności. 
Bo np. możliwość obiegowego głosowania nie daje 
nam tych gwarancji, które do tej pory były w tym 
samorządzie. To znaczy jest pomniejszenie.

I teraz: jeżeli rozmawiamy o tym fundamental-
nym sporze, to ja będę stał na stanowisku, że więk-
szym osłabieniem państwa jest jego zbyt potężne 
wzmocnienie, niedające gwarancji jednostce, bo na 
koniec każdy z nas będzie miał z tym problem i każ-
dy, zwłaszcza… Tak, Panie Senatorze Czerwiński, 
bardzo często myślący niezależnie człowiek, taki jak 
pan, też może z tym aparatem się zderzyć.

Przechodzę do pana pytań, Panie Senatorze. 
Wymóg obywatelstwa polskiego. Pańskie pytanie 
dotyczyło tego, czy to jest…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ustawa te rygory 
zmniejsza, a nie zwiększa. Mówimy o tej noweli. 
Właśnie dlatego się dziwię…)

Panie Senatorze, przepraszam, ja tego nie doczy-
tałem i nie potrafię panu odpowiedzieć. Z dyskusji, 
która była na posiedzeniu komisji, w żaden sposób nie 
wynikało, że ustawa je powiększa. Ona je zmniejsza 
i rzeczywiście tam są jakieś wentyle. Ja miałem wra-
żenie, że ona je zmniejsza. Ale tutaj nie będę z panem 
polemizował. Mogę za chwilę jeszcze raz się w to 
wczytać i ewentualnie w związku z tym tematem 
odpowiedzieć, bo nie pamiętam, żeby było tak, a nie 
inaczej.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To następne 
pytanie.)

Drugie pytanie o anarchizację państwa przez sę-
dziów. Nie wiem, czy można mówić, Panie Senatorze, 
o anarchizacji. Ja niestety muszę się w tej chwili po-
deprzeć czymś, o czym nie chciałem mówić, bo to 
ma słabe konotacje, więc proszę zbyt daleko nie iść, 
bo ja tutaj nikogo nie atakuję. Ale ma pan opisany 
w prawie karnym kontratyp, tzn. takie zachowanie: 
co prawda wypełnia pan swoim zachowaniem dys-
pozycję, normę jakiegoś przepisu karnego, ale nie 
stanowi to przestępstwa, nie jest to karalne. Nie pod-
lega karze, kto… Nie jest to karalne. I to jest np. stan 
wyższej konieczności. I teraz: jeżeli ktoś przychodzi 
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(senator A. Pociej) Senator Kazimierz Kleina:

Panie Marszałku! Panowie Senatorowie 
Sprawozdawcy! Mam na myśli pana senatora Pocieja 
i senatora Ambrozika.

Sprawa dotyczy wyboru pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego w świetle nowelizacji tych ustaw, o których 
mówimy. Czy nie wydaje się panom, że niestety te rozwią-
zania, jakie w tej chwili w tej ustawie są zapisane, mogą 
prowadzić także w przyszłości do paraliżu wyboru pierw-
szego prezesa i że za jakiś czas będzie potrzebna noweli-
zacja tego przepisu, żeby mogło dojść do wyboru pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego? Bo art. 13 §1 mówi 
„Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego 
dokonującemu wyboru, o którym mowa w art. 12 §2, 
przewodniczy pierwszy prezes Sądu Najwyższego, 
a w przypadku, gdy nie jest to możliwe lub gdy zgłoszono 
jego kandydaturę – prezes Sądu Najwyższego najstar-
szy służbą na stanowisku sędziego. Jeżeli na stanowisko 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego zgłoszono rów-
nież kandydaturę prezesa Sądu Najwyższego najstarszego 
służbą na stanowisku sędziego, Zgromadzeniu Ogólnemu 
Sędziów Sądu Najwyższego przewodniczy najstarszy 
służbą sędzia Sądu Najwyższego, którego kandydatura 
nie została zgłoszona”. Taki jest zapis i mniej więcej wie-
my, jaki jest skład Sądu Najwyższego w tej chwili i jakie 
osoby mogą właśnie być tymi potencjalnymi osobami, 
które będą mogły zgłaszać kandydatów lub przewodni-
czyć temu wyborowi. Jest pani pierwsza prezes sądu, jest 
jej zastępca i są kolejni zastępcy oraz najstarsi stażem, 
co wynika z tej właśnie ustawy. Czy to rozwiązanie, ja-
kie jest w tej ustawie, daje szansę na wybór… pewność, 
że ten wybór zostanie dokonany, czy może należałoby 
przeredagować ten przepis tak, aby można było zawsze 
w przyszłości bez problemów dokonywać wyboru pierw-
szego prezesa Sądu Najwyższego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator Czarnobaj też ma pytanie do obu 

panów senatorów?
(Senator Leszek Czarnobaj: Wolałbym Pocieja.)
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, ja mam pytanie do pana senato-

ra Pocieja, bo odpowiedź pana senatora Ambrozika 
znam.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

Panie Senatorze, ja wracam do kwestii zaopi-
niowania kandydatur przez KRS. Proszę mi odpo-
wiedzieć, bo przecież pan jest człowiekiem, który 
zapewne zna dokładnie szczegóły… Proszę powie-
dzieć, czy jest możliwa taka oto sytuacja: 2 kandy-

goryczny, jeżeli uważają, że pewne działania i pew-
ne ustawy są niezgodne z obowiązującym prawem. 
A nie mają, bo został im zabrany bezstronny Trybunał 
Konstytucyjny… I oczywiście z punktu widzenia 
czysto formalnego pan senator może mieć jakąś rację, 
tylko nie można tego rozumowania, które chce pan 
przeprowadzić…

(Rozmowy na sali)
…argumentować w zupełnym oderwaniu od tego, 

co się stało i w jaki sposób się stało z Trybunałem 
Konstytucyjnym.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli mogę, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie uzupełniające? Ale krótko. Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:

Idzie pan bardzo niebezpieczną drogą, a miano-
wicie połączenie tej uchwały Sądu Najwyższego i tej 
wizyty nieszczęsnej pani Gersdorf w Karlsruhe może 
sugerować, że pani pierwsza prezes na uchodźstwie 
próbuje rozciągnąć jurysdykcję sądu w Karlsruhe, 
trybunału w Karlsruhe na terytorium Polski. Ja prze-
praszam, to może jest przegięcie…

(Rozmowy na sali)
…ale wie pan, proszę nie iść tą drogą.
(Rozmowy na sali)

Senator Aleksander Pociej:

Panie Senatorze, zmieniliśmy troszeczkę for-
mułę…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: I to jest te-

mat…)
Zmieniliśmy formułę… No, weszliśmy w deba-

tę… Ale ja, Panie Senatorze, kończąc tę debatę, bo 
nie chcę jej rozwijać, chciałbym panu powiedzieć, 
że z kolei pańskie pytanie, które abstrahuje od tego, 
że pani sędzia Gersdorf pojechała tam na normalną 
zaplanowaną wizytę, zaplanowaną od roku. Nie było 
to zorganizowanie jakiegoś wydarzenia związanego 
z jej sytuacją, tylko przy okazji bycia tam się wypo-
wiedziała.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pytanie zadaje pan senator Kleina.
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(senator L. Czarnobaj) w przestrzeni medialnej i faktycznie to wszystko, o czym 
pan powiedział, może doprowadzić do sytuacji, w której 
zgodnie z literą prawa taki wybór nie będzie możliwy. Co 
więcej, nawet ustalenie kworum w tej chwili, to obniże-
nie… Bo przecież obniżono również potrzebną liczbę sę-
dziów na zgromadzeniu ogólnym ze 110 do 80, tylu musi 
być obecnych, żeby móc przedstawić tych 5 kandydatów. 
Pytanie teraz jest następujące. Według wszelkich obliczeń 
pozostaje 46 starych sędziów. Jeżeli oni się nie pojawią na 
zgromadzeniu, no to wtedy będzie obecnych tylko 76…

(Senator Leszek Czarnobaj: 74.)
…74, przepraszam, 74. I teraz…
(Senator Jan Filip Libicki: Będzie ustanowiona 

nowelizacja.)
(Senator Piotr Zientarski: Będzie….)
…jeżelibyśmy szli zgodnie z literą prawa, no to po-

nieważ wyraźnie ktoś chyba nie doczytał, to i z powodu 
tych argumentów, o których pan mówił przed chwilą, 
i tego argumentu, który też jest podnoszony, rzeczywi-
ście możemy mieć do czynienia z jakąś błyskawiczną 
nowelizacją. Ale też, jeśli spojrzeć na to, jak rozciągliwa 
jest interpretacja, możemy spotkać się z różnymi sce-
nariuszami. Ale też muszę powiedzieć, że są to pewne 
spekulacje…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Otóż to.)
…i na razie to są zupełnie nowe kwestie, nie było 

o tym mowy na posiedzeniu komisji.
Teraz pytanie pana senatora Czarnobaja. Tak, 

Panie Senatorze, to jest właśnie to największe ku-
riozum…

(Senator Leszek Czarnobaj: Z takim samym się 
spotkałem…)

…bo może się zdarzyć tak, że będzie odwołanie 
tego kandydata mającego dużo wyższe kwalifikacje. 
I do tej pory – i tutaj jest nasz spór, o tym wielokrotnie 
tu mówiliśmy – było tak, że dopóki sąd administra-
cyjny nie wydał orzeczenia, dopóty był stan zawie-
szenia. O ile wiem, sądy administracyjne próbowały 
dosyć szybko… No, chodzi o ważny interes państwa. 
Sądy dosyć szybko orzekały w tym zakresie. I co 
się wtedy dzieje z takim kandydatem, który po paru 
miesiącach dowiaduje się, że był lepszy? Ano nic, no 
bo miejsce już jest zajęte. Ponieważ ta zmiana, którą 
nam się tutaj proponuje, prowadzi do jednego skutku: 
że niezależnie od jakiegokolwiek odwołania wybrana 
osoba zostaje powołana na sędziego. Ale jest gorzej…

(Senator Bogdan Klich: Skutecznie, skutecznie 
powołany.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Nieskutecznie.)
Ale jest jeszcze gorzej, bo to odwołanie… Na pod-

stawie tego odwołania może się zdarzyć, że sąd orzek-
nie, że ten powołany został powołany nieskutecznie, 
to znaczy że np., nie wiem, nie dopełnił jakiejś tam 
formalności, mimo że oczyszczono drogę ze wszyst-
kich kamieni, no bo mówi się, że niezłożenie jakiegoś 
papieru też nie stanowi żadnej przeszkody itd.

datów ubiega się… To jest w kontekście obniżenia 
kwalifikacji i wymogów, różnego rodzaju uwa-
runkowań określających, kto może kandydować. 
Ubiega się 2 kandydatów. Jedyną zasługą pierwsze-
go jest 10-letni staż w sądzie okręgowym no i to, 
że 20-krotnie starał się awansować i do tej pory 
nie awansował, i on uzyskuje pozytywną opinię, 
a sędzia o bardzo wysokich kwalifikacjach, z pu-
blikacjami naukowymi, o niezawisłej opinii itd., 
itd., czyli taki, o którym można mówić w samych 
superlatywach, dostaje – nie wnikam w szczegóły 
– negatywną opinię. Odwołuje się, jak rozumiem, 
do sądu administracyjnego. Ten, który został pozy-
tywnie zaopiniowany, zostaje powołany, ten drugi 
się odwołuje. No, nie ma miejsca, jak rozumiem. 
Odwołuje się… To znaczy startuje za rok i znowu 
ta sama sytuacja. Czy taka sytuacja teoretycznie 
jest możliwa? Sytuacja, w której oto polityczna 
KRS będzie promowała swoich sędziów, odrzu-
cała tych, którzy mają dorobek naukowy, bardzo 
dobrą opinię, osiągnięcia w zakresie orzecznictwa 
prawnego itd., itd., a wybierała tych, którzy mają 
bardzo dobre poparcie czynnika politycznego? Czy 
taki scenariusz jest możliwy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To teraz najpierw poprosimy pana senatora 

Ambrozika o odpowiedź na jedno pytanie, a pan se-
nator Pociej odpowie potem na oba.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Nie ma takie-

go zagrożenia, że trzeba będzie ponownie wybierać 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Obecnie 
nie ma pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
z uwagi na przejście pani prezes Gersdorf w stan 
spoczynku i te regulacje służą właśnie umożliwie-
niu wyboru nowego prezesa Sądu Najwyższego. 
A będzie to możliwe także po tym, kiedy skład 
osobowy Sądu Najwyższego zostanie uzupełniony 
do minimum 80 sędziów, którzy będą mogli czyn-
nie brać udział w zgromadzeniu ogólnym, które 
z kolei przedstawia prezydentowi do powołania 
przynajmniej 5 kandydatów na pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Jeżeli chodzi o pytanie senatora Kleiny… Panie 

Senatorze, tak, rzeczywiście, taka opinia pojawiła się 
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(senator A. Pociej) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę o krótką odpowiedź.

Senator Aleksander Pociej:
Wynikałoby z tego, co pan senator, mecenas po-

wiedział, że jest to norma kompletnie pusta. W związ-
ku z tym moglibyśmy sobie zadać pytanie: to po co 
ona jest, skoro niczego nie zmienia? Nie jestem akurat 
pewien, czy ona niczego nie zmienia, ale…

Nie wiem, czy pan senator zauważył, że ja, od-
powiadając na to pytanie, głównie skupiłem się na 
zmianach w prawie o prokuraturze, które były na 
początku naszej kadencji, i o tym rozgrzeszeniu pro-
kuratora właściwie za każdy delikt, który może mu 
się zdarzyć, na zasadzie dobra… No, w tej ustawie, 
o której mówiliśmy zaraz na początku…

(Głos z sali: Dobra publicznego.)
Tak, dobra publicznego, zasłaniania się interesem 

publicznym, tym, że działał w interesie publicznym. 
I to określałem jako najbardziej niebezpieczne i ku-
riozalne wydarzenie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz są trzy pytania do pana senatora Ambrozika, 

jedno do pana senatora Pocieja. To poproszę pana se-
natora Rybickiego, żeby najpierw zadał pytanie panu 
senatorowi Pociejowi, skoro jest już on na mównicy, 
a potem będą pytania do pana senatora Ambrozika.

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie skierowane do obydwu panów senatorów.
Chciałbym zapytać o skutki prawnomiędzyna-

rodowe po wejściu w życie tej ustawy. O niektórych 
wspomniał pan senator Pociej.

Ja chcę zapytać o konkretne skutki polityczno-prawne 
w sytuacji, w której będziemy mieć do czynienia z wybo-
rem tzw. nowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, 
gdy opinia międzynarodowa i prezesi innych narodo-
wych sądów najwyższych uznają panią prezes Gersdorf 
za prawowitego prezesa aż do roku 2020, czyli do czasu 
wygaśnięcia kadencji. O skutki dotyczące przynależności 
Krajowej Rady Sądownictwa do rodziny krajowych rad 
sądownictwa innych państw… Wiemy, że ta sprawa jest 
na agendzie europejskiej i być może polska KRS będzie 
wykluczona z rodziny europejskich KRS.

I wreszcie trzecie pytanie, dotyczące możliwych 
skutków sytuacji, w której zainteresowane strony 
będą się powoływać na niewłaściwy skład sądu jako 
oczywistą przesłankę nieważności orzeczenia i to nie 
tylko w Polsce, w sądach powszechnych w Polsce, 
ale i w sądach europejskich. Pytania do obu panów.

Ale może być – trudno mi w tej chwili sobie to 
wyobrazić – taka sytuacja, która będzie skutkowała 
orzeczeniem, że ta osoba nie może zostać wybrana. 
I tutaj dopiero dochodzimy do dosyć niebezpiecz-
nego… tzn. tak czy owak są to w ogóle kuriozalne 
rozwiązania, ale tutaj już mamy do czynienia z kimś, 
kto mógł orzekać przez pół roku. I co się nagle oka-
że, zgodnie z orzeczeniem sądu administracyjnego? 
Nawet trudno mi powiedzieć co, no bo to jest zno-
wu przykład tego, że chodzi nie o interes wymiaru 
sprawiedliwości, tylko o pewność, że dokona się ta 
zmiana, a potem zobaczymy, jak to będzie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:

Panie Senatorze, ja w nawiązaniu do pytań doty-
czących roli prokuratora…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Do którego 
pana senatora?)

Do pana senatora Pocieja.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-

dzo.)
W nawiązaniu do pytań dotyczących roli proku-

ratora i rzekomego zwiększenia jego uprawnień do 
rozmiarów wręcz monstrualnych chciałbym panu za-
dać pytanie jako znakomitemu przecież adwokatowi 
praktykowi. Czy nie dostrzega pan, że w istocie jest to 
zmiana czysto redakcyjna? Mianowicie w art. 6, który 
zmienia redakcję art. 5 prawa o prokuraturze poprzez 
dodanie zapisu, że prokurator może uczestniczyć na 
prawach strony lub uczestnika… Poprzednio było 
tak, że może uczestniczyć w tychże postępowaniach, 
które tam dalej są wymienione. Jest to czysto redak-
cyjna zmiana mająca na celu wyeksponowanie tego, 
że prokurator nie jest stroną postępowania, czyli nie 
jest adresatem decyzji czy innego orzeczenia, jakie 
zapadnie w sprawie, a zatem występuje jedynie na 
prawach strony lub uczestnika postępowania.

I czy przyznaje pan, że dotychczas prokurator miał 
takie same uprawnienia na podstawie art. 7 kodek-
su postępowania cywilnego, zgodnie z którym mógł 
żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, 
przystąpić do każdej sprawy z wyjątkiem spraw nie-
majątkowych, czyli np. nie mógł wytoczyć powódz-
twa o rozwód, co jest oczywiste, jak również miał 
takie same uprawnienia na mocy przepisów kodeksu 
postępowania administracyjnego? A zatem dlaczego 
mowa tutaj o jakimś gwałtownym rzekomo rozsze-
rzeniu uprawnień prokuratury?
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komisji, zapoznać się z nimi? Czy mógł pan się nad 
nimi zastanowić, tak żeby później rzetelnie głosować 
na posiedzeniu komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Są 3, 4 pytania do pana senatora Ambrozika i 1 py-
tanie do pana senatora Pocieja. Poprosiłbym pana 
senatora Pocieja… A potem seria pytań do pana se-
natora Ambrozika.

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dla mnie nie ulega wątpliwo-

ści, że w sposób zupełnie niezależny od nas – czy 
to od opozycji, czy to od rządzących – będziemy 
jako państwo, jako kraj, spychani gdzieś na pery-
ferie rodziny państw, które odwołują się do tych 
samych wartości w zakresie wymiaru sprawiedli-
wości. Skutki tego wypchnięcia nas poza pewien 
krąg kultury prawnej będą opłakane. To, o czym 
pan mówi, ja mogę tylko i wyłącznie potwierdzić. 
Mówimy o problemach nowej KRS w zdobyciu 
jakiejkolwiek legitymacji międzynarodowej. I to 
oczywiście nie będzie wydarzenie jednorazowe 
– to będzie proces, a poszczególne składowe tego 
procesu i ocena naszych partnerów… Żeby to jesz-
cze byli partnerzy rządowi, ale to są instytucje, 
które są niezależne od swoich rządów. W związku 
z tym, nawet jeżeli w Anglii rządzą konserwatyści 
i rządzący w Polsce mogliby spodziewać się, że oto 
rząd angielski będzie wspierał ich poczynania, to 
rząd angielski, nawet najbardziej przyjazny, nie 
będzie miał tu nic do powiedzenia. Więcej, nie 
odważy się nic powiedzieć swoim sądom, które 
będą działały na podstawie swojego rozeznania, 
zupełnie niezwiązanego z decyzjami politycznymi.

To, tak jak mówiłem, może mieć dla każdego 
obywatela w Polsce bardzo negatywne skutki, bo 
nieuznanie naszego systemu za praworządny i za 
odpowiadający standardom, które zostały przyjęte 
chociażby w Unii Europejskiej… Jestem członkiem, 
delegatem… Biorę udział w pracach Rady Europy. 
Tam jest pisany bardzo negatywny raport na temat 
stanu praworządności w Polsce. To wszystko sze-
roko się wylewa. My przecież mamy zobowiązania 
wynikające z umów międzynarodowych, z traktatu 
akcesyjnego itd., itd. To po prostu zostało podpisane. 
Stara zasada pacta sunt servanda musi niejako dzia-
łać w dwie strony. Za chwilę, niezależnie od jakiej-
kolwiek woli politycznej, może się okazać, że nasz 
wymiar sprawiedliwości będzie izolowany. I będzie 
to pierwszy krok do tego, żebyśmy znaleźli się albo 
na peryferiach, albo w ogóle obok Europy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Jeszcze poproszę panów senatorów Rulewskiego 
i Napieralskiego o pytania do pana senatora 
Ambrozika.

Senator Jan Rulewski:

Tak, do senatora Ambrozika, do prawnika, a za-
razem polityka i senatora sprawozdawcy. Jak pan 
zaopiniowałby taki scenariusz, w którym to… Dzisiaj, 
tak jak zresztą stwierdzał pan minister, pan również 
to potwierdza, jak to państwo mówicie jest bojkot, 
ale to jest, powiedzmy, odmowa uczestnictwa w tych 
sztucznych strukturach KRS i Sądu Najwyższego. 
A zatem sędziowie dali hasło, powód do braku za-
ufania. Twierdzicie państwo, że podstawą tego są 
niezadowoleni obywatele. Udowodniono tutaj, że na 
pewno jest to połowa niezadowolonych, którzy nie 
wygrali swoich spraw przed sądami. Twierdzę, że 
nawet to jest większa liczba, ale uprośćmy to. I teraz 
tak. Zmienia się sytuacja polityczna, następuje wery-
fikacja w istniejących strukturach samorządowych są-
dów i następuje odwrót tych sędziów. Co więcej – i co 
najgorsze – zgłaszają się obywatele, którzy twierdzą, 
że przegrali procesy z przyczyn politycznych. Czy 
zatem ta huśtawka nie budzi pańskiej wyobraźni, 
Panie Senatorze, i chęci, żeby ustrzec się przed tym?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
I ostatnie pytanie do pana senatora Ambrozika. 

Pan senator Napieralski.
Proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie. Jak pan opi-

sze albo oceni procedurę, której podlega ta ustawa, 
to, nad czym procedujemy? Chodzi o to, jak to wy-
glądało w Sejmie i jak to wygląda w Senacie. Jaka 
jest pana ocena tego, pana przemyślenia na ten temat? 
Chciałbym, żeby to, co pan powie o tej procedurze, 
o tym, jak została zwołana komisja i jak jej posie-
dzenie zostało przeprowadzone, o tym, co się działo 
w Sejmie… Chciałbym, żeby to wybrzmiało i zostało 
zapisane w stenogramach, bo kiedyś, kiedy przegra-
cie władzę… Zobaczymy, co będziecie mówić, jak 
w podobny sposób ktoś będzie próbował taką ustawę 
przeprowadzać.

I drugie pytanie, Panie Senatorze. Czy w tym pę-
dzie, który trwa od poniedziałku od rana, zdołał pan 
przeczytać opinie, które dostaliśmy jako senatorowie 
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sach. No, nie wiem, czy to jest dobre dla wymiaru 
sprawiedliwości i Polaków.

(Senator Jan Rulewski: Złe.)
No właśnie, te naciski są na pewno złe.
(Senator Jan Rulewski: Nie naciski, tylko…)
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora 

Napieralskiego, to ja zgadzam się z panem, Panie 
Senatorze, że generalnie powinno się przeprowadzać 
projekty wolniej, z większą analizą problemów przed-
stawianych w tych projektach, jednak sytuacja jest 
taka, jaka jest. Sąd Najwyższy w tym momencie nie 
działa, nie ma sędziów w Sądzie Najwyższym i trzeba 
zaradzić takiemu stanowi rzeczy. W związku z tym tę 
reformę trzeba dokończyć. Dla dobra wymiaru spra-
wiedliwości jako całości taki stan nie może trwać 
dłużej, tak jak nie mógł…

(Senator Piotr Zientarski: A kto doprowadził do 
takiego stanu?)

…trwać dłużej stan związany z KRS, powodujący 
tak naprawdę niemożność zwołania posiedzenia. Sąd 
Najwyższy powinien pracować, powinny pracować 
nowo powołane izby, dlatego ta ustawa ma na celu 
właśnie skuteczną realizację reformy.

Jeżeli chodzi o możliwość zapoznania się z opi-
niami, myślę – oczywiście uwzględniając także to, 
że zwykle w poniedziałki są dyżury senatorskie czy 
poselsko-senatorskie w naszych biurach – że choć 
część senatorów być może nie mogła zapoznać się 
z tymi opiniami, to generalnie one były dostępne. 
Oczywiście nie kwestionuję tego, że jeden czy dru-
gi senator nie mógł się z nimi zapoznać, no ale one 
były dostępne. Nie były one obszerne. Jeśli dobrze 
pamiętam, liczyły raptem 6, 7 stron, więc myślę, że 
jeżeli ktoś chciał, to zdecydowanie mógł je przeczy-
tać. I w głosowaniu na pewno odniesiemy się do tego, 
co tam zostało napisane.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja chciałbym zapytać pana senatora Ambrozika 

o to, czy nigdy nie słyszał o tym, że ludzie mogą 
być wierni pewnym wartościom. Bo pan mówi, że są 
naciski na sędziów, żeby nie zgłaszali swoich kandy-
datur do KRS, żeby nie zgłaszali swoich kandydatur 
do Sądu Najwyższego. I to jest taka retoryka, którą 
pamiętam z telewizji reżimowej w PRL…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Zaraz, skończę pytaniem.
…kiedy tłumaczono z ekranów, dlaczego artyści 

bojkotują wojskową juntę. A, bo są naciski środowi-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Ambrozik odpowiada.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Jeżeli chodzi 

o skutki międzynarodowe wprowadzania tychże 
ustaw, to ja tylko przypomnę, że kwestie regulowania 
wymiaru sprawiedliwości są scedowane na konkretne 
państwa członkowskie. Jeżeli chodzi o traktaty, to nie 
wynikają z nich żadne obowiązki co do kształtowania 
wymiaru sprawiedliwości. Dowolnie kształtują to 
Niemcy, którzy umożliwiają sędziom przynależność 
do partii politycznych, Hiszpanie, których krajowa 
rada sądownictwa jest w większości powoływana 
przez parlament, czy też Portugalczycy, którzy z kolei 
radę sądownictwa tworzą w ten sposób, że mniejszość 
w niej mają sędziowie.

Jeżeli chodzi o Europejską Sieć Rad Sądownictwa, 
to oczywiście odbyło się spotkanie Krajowej Rady 
Sądownictwa z przedstawicielami europejskiej sieci. 
Oni przyjmowali argumenty, które przedstawiała 
krajowa rada. Myślę, że sędziowie, którzy pojawili 
się na spotkaniu, wcześniej nie mieli tej wiedzy. 
Trudno mi oczywiście stwierdzić, czy Europejska 
Sieć Rad Sądownictwa wykluczy polską KRS, ale 
sama dyskusja była merytoryczna. Myślę, że część 
argumentów na pewno zostanie uwzględnionych 
przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa, chociażby 
w kontekście dokumentów wydawanych przez tę 
sieć w przeszłości.

Jeżeli chodzi o bezprawnie wybrany skład sądu 
i powoływanie się na to w odwołaniach, to…

(Senator Sławomir Rybicki: Niewłaściwie wybrany 
skład.)

Niewłaściwie wybrany. Kto określa, czy jest 
właściwy, czy nie? Rozumiem, że… Tu padły takie 
określenia – ja przed tym naprawdę przestrzegam – 
o sędziach waszych i naszych. No, jeżeli ci są nasi – 
mówię o tej garstce, o tej dwudziestce – to znaczy, że 
pozostali sędziowie to wasi sędziowie? No, Szanowni 
Państwo, naprawdę…

(Senator Grażyna Sztark: Powinni być bezstronni, 
niezależni.)

Jeżeli chodzi o odmowę uczestnictwa w konkur-
sach dotyczących Sądu Najwyższego bądź Krajowej 
Rady Sądownictwa, to jest to nieprawda. Są kandy-
daci. Krajowa Rada Sądownictwa została wybrana, 
sędziowie zgłaszali się do tych konkursów. A jeżeli 
chodzi o Sąd Najwyższy, to z informacji medialnych 
wynika, że na 44 ogłoszone stanowiska kandydatur 
jest już prawie 60. Tak że to nieprawda, że takich 
kandydatur nie ma. Przy czym oczywiście trzeba też 
pamiętać, że są ogromne naciski ze strony środowi-
ska, żeby nie brać czynnego udziału w tych konkur-
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(senator B. Klich) (Senator Piotr Zientarski: Oczywiście, że tak.)
(Senator Grażyna Sztark: A inny minister spotkał 

się z sędzią.)
(Senator Rafał Ambrozik: No, właśnie.)
Pytanie zadaje pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, nim zadam pytanie…
(Senator Rafał Ambrozik: W siedzibie partii…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę po-

słuchać pytania.)
Nim zadam pytanie, Panie Senatorze, chciałbym po-

dziękować za to stwierdzenie, że jednak ta procedura, 
którą przyjął klub Prawa i Sprawiedliwości, jest szybka 
i nadzwyczajna. Ale chciałbym też panu przypomnieć, 
Panie Senatorze, że ta procedura jest wdrażana w przy-
padku wielu ważnych ustaw od 2015 r. Gdybyśmy się-
gnęli do historii polskiego parlamentaryzmu, szczegól-
nie po 1989 r., no to okazałoby się, że jesteście mistrzami 
świata, jeżeli chodzi o przyspieszanie tych ustaw, ustaw 
fundamentalnych dla polskiego państwa. I trudno mi 
uwierzyć w pańskie słowa, że była nagle nadzwyczajna 
sytuacja i trzeba było tę właśnie ustawę przyspieszyć. 
Bo ciągle tak się dzieje. Już nie mówię o ustawie o IPN, 
która była w ekspresowym tempie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To jest opinia, 
Panie Senatorze. Proszę o pytanie.)

Ale to jest wprowadzenie do pytania, Panie 
Marszałku.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę bar-
dzo.)

Mam na to minutę, więc ją wykorzystuję, zgodnie 
ze swoim prawem.

Moje pytanie brzmi następująco, Panie Senatorze. 
Jak sobie pan wyobraża solidną pracę senatora 
Rzeczypospolitej Polskiej, kiedy dokumenty dostaje 
się na godzinę, półtorej przed posiedzeniem komisji? 
Nawet będąc w Warszawie… Skoro dokument choćby 
naszego Biura Legislacyjnego ma kilkanaście stron, 
w tym kilkanaście propozycji poprawek, to jak we-
dług pana senatora, polityka, mamy się przygotować 
do tego, żeby racjonalnie, sprawiedliwie, uczciwie 
i merytorycznie dyskutować nad ustawą? Czy to jest 
tak, że przychodzi po prostu rozkaz, że musi to być 
wykonane, i partia rządząca ten rozkaz wykonuje? 
Bo tak to na dziś wygląda. Proszę o taką szczerą 
odpowiedź, Panie Senatorze.

Senator Rafał Ambrozik:
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, Szanowny 

Panie Senatorze, ja niczyjego rozkazu nie wykonuję. 
Taki tryb jest zgodny z regulaminem, o czym infor-
mował pana przewodniczący Mamątow.

skowe, żeby nie występowali w teatrach, żeby nie bra-
li udziału w tym naszym odnowionym życiu politycz-
nym. Czy pan nie słyszał nigdy o tym, że ludzie mogą 
być wierni wartościom, w których się wychowali, 
w których zostali wykształceni, w których, co więcej, 
zdobyli szlify profesjonalne? Bo jeżeli średnia wieku 
wśród polskich sędziów wynosi 37 lat, to wszelkie 
brednie o jakimkolwiek skażeniu PRL-owskim to 
oczywiście wymysł propagandy. To są ludzie, którzy 
zostali wykształceni przez niepodległą Polskę w du-
chu niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. 
I to jest ten profil, który oni po prostu reprezentują.

(Senator Janina Sagatowska: To nie są pytania.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Senator, proszę 

na trybunę.)
No, proszę wreszcie przyjąć do wiadomości…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale czy już 

pan sformułował pytanie, Panie Senatorze?)
Ja powtórzę argument, że tak jak przegraliście…
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Senatorze, nie 

musi pan tego powtarzać. Ja…)
…27 do 1, to przegraliście 10 tysięcy do 18, jeżeli 

chodzi o KRS.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze!)
Czy pan nie słyszał nigdy – powtórzę po raz drugi 

pytanie – o tym, że ludzie mogą być wierni swoim 
własnym poglądom i swoim własnym wartościom?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę udzielić odpowiedzi.

Senator Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Panie Senatorze, 

oczywiście, że słyszałem. Teraz należałoby zadać 
pytanie, kto w tej całej procedurze jest wierny swoim 
wartościom. Bo czy osoby, które umożliwiły dalsze 
orzekanie sędziemu, który dopuścił się kradzieży, 
dochowują tych wartości, na które przysięgały?

(Senator Piotr Zientarski: Wierni czemu?)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze!)
Sędziowie powinni być nieskazitelnego charak-

teru. Czy sędziowie, którzy spotykali się w biurze 
waszej partii, Panie Senatorze, dochowali tych stan-
dardów, tych wartości? Są wierni tym wartościom 
apolityczności? No, proszę mi powiedzieć. Proszę 
odpowiedzieć na to pytanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, krótka odpowiedź, bez innych 

wywodów retorycznych.
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(senator R. Ambrozik) Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Proszę, Panie 

Marszałku.
Później pan senator Czarnobaj? Dobrze.
Panie Marszałku, proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pytanie do sprawozdawcy większości, do pana 

senatora Ambrozika. Panie Senatorze, jakie jest ra-
tio legis zmiany przepisu o prokuraturze, czyli tego 
art. 5? Jeżeli jest tak, jak kształcony w prawie senator 
z PiS twierdzi…

(Senator Leszek Czarnobaj: Cichoń.)
Pan senator Cichoń, oczywiście.
…że ten przepis jest w zasadzie tożsamy z tym 

poprzednim, to jakie jest ratio legis tej zmiany? Ja nie 
jestem prawnikiem, jestem z wykształcenia prostym 
historykiem, w związku z tym poprosiłbym o wy-
jaśnienie i o przypomnienie, jak brzmiał poprzedni 
przepis, to znaczy ten przepis, który obowiązywał 
przed rokiem 2016 r., kiedy nastąpiła zmiana ustawy 
o prokuraturze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy już koniec, Panie Marszałku?
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję, tak.)
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek, pytanie do pana senatora Pocieja.
Panie Senatorze, to jakby uzupełnienie pytania, 

które zadawał pan senator Napieralski. Pan senator 
sprawozdawca większości mówi, że wszystko jest okej, 
jest zgodnie z regulaminem. No, ale potwierdza…

(Rozmowy na sali)
Mówię to, co mówił pan senator. Ale jeśli nawet 

założyć, tak hipotetycznie, że jest to zgodne z regu-
laminem, to… Moje pytanie jest następujące. Panie 
Senatorze, to jest ustawa ustrojowa. Czy pan zna przy-
kład demokratycznych państw, w których w jeden 
dzień, w jedną noc, w tydzień załatwia się tego ro-
dzaju ustawy? Jaka jest procedura w innych krajach? 
W jakim czasie to się dzieje, jak to przebiega? Może 
by pan mógł nam to przybliżyć.

(Rozmowy na sali)
Przypuszczam, ale chciałbym usłyszeć od pana 

senatora Pocieja…
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo…)
Nie liczę oczywiście takich krajów jak Węgry 

i Turcja.

Jeżeli chodzi o kwestię zapoznania się z opinia-
mi, to owszem, opinia Biura Legislacyjnego ma kilka 
stron, ale gros tych stron jednak przedstawia cele 
wprowadzenia ustawy. Propozycji poprawek, jeżeli 
chodzi o Biuro Legislacyjne nasze, senackie, było, 
zdaje się, o ile dobrze pamiętam… 6, tak? Myślę, że 
swobodnie… Pan jest doświadczonym senatorem, 
doświadczonym parlamentarzystą, byłym szefem 
partii, tak że jestem przekonany, że mógł pan za-
poznać się z tym w ciągu pół godziny i wyrobić 
sobie zdanie.

Niemniej jednak zgadzam się z tym, że warto by 
było, żeby ustawy procedowane były w trochę wol-
niejszy sposób.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę, pan senator Napieralski i pan marszałek 

Borusewicz.

Senator Grzegorz Napieralski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie i do pana senatora Ambrozika, 

i do pana senatora Pocieja.
To już jak pan senator Ambrozik jest na mównicy, 

to skorzystam.
Panie Senatorze, pytanie jest następujące. Jest pan 

doświadczonym politykiem partii rządzącej, rów-
nież osobą, która ukończyła wydział prawa, tak więc 
chciałbym poznać pana, skoro pan zapoznał się z do-
kumentem… To nie jest kilka stron, tylko kilkanaście, 
i jest to kilkanaście propozycji poprawek przygoto-
wanych przez nasze Biuro Legislacyjne, czyli coś, 
co tak naprawdę wspiera nas, senatorów, w pracach 
komisji. Czy mógłby się pan odnieść i powiedzieć mi, 
jakie jest pana zdanie dotyczące strony 9 i strony 10 
tej opinii, gdzie padają bardzo konkretne… Nie chcę 
mówić, że zarzuty; te zapisy dotyczą tak naprawdę 
pewnych nieścisłości czy niezgodności przepisów, 
które proponujecie, z Konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej?

I od razu skieruję może pytanie do pana senatora 
Pocieja, żeby potem już nie zabierać głosu.

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę, proszę.)
Panie Senatorze, ja bym chciał wrócić do tego 

wcześniejszego pytania dotyczącego trybu przygoto-
wania, procedowania… Już nie chcę tego powtarzać, 
bo pan to słyszał. Chciałbym usłyszeć pana opinię na 
ten temat, Panie Senatorze. Dziękuję bardzo.
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się moją opinią na temat poprawek zaproponowanych 
przez biuro. Ale oczywiście…

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ma pan coś jeszcze do dodania, Panie 

Senatorze?
(Senator Rafał Ambrozik: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pytanie senatora Napieralskiego, o tryb pracy. 

Panie Senatorze, najkrócej, jak mogę. To, że po raz 
kolejny nie mamy możliwości zastanawiania się nad 
ustawami dotyczącymi de facto ustroju państwa, to, 
że te kolejne ustawy nie są konsultowane społecz-
nie… No, oczywiście nie muszą, mamy do czynienia 
z zachowaniem pewnych zasad od strony formalnej… 
Ale jeżeli mielibyśmy mówić o tym, czy z punktu 
widzenia interesu państwa tryb przyjmowany przez 
obecną większość jest właściwy, to mogę powiedzieć, 
że ja uważam, że nie. Bo to, że mamy teoretycznie 2, 3 
dni – a bardzo często nie mieliśmy tego czasu, bardzo 
często to przechodziło wprost z Sejmu – oczywiście 
wpływa na jakość naszej pracy. To, że legislatorzy, 
zastanawiając się nad tak skomplikowanymi proble-
mami, mającymi jednocześnie skutki nie tylko w za-
kresie polskiego prawa, ale również stosunków praw-
nych z zagranicą… To nie służy poprawnej legislacji. 
Mówiłem już o tym, mieliśmy tego dobitny przykład, 
kiedy procedowaliśmy wcześniej, gdy były odrzucane 
propozycje poprawek Biura Legislacyjnego, na któ-
rymś etapie, były one określane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości jako zupełnie niecelowe i niemające 
kompletnie żadnego wpływu, a później przez to samo 
ministerstwo czy przez następnych projektodawców, 
wnioskodawców były zgłaszane identyczne sformu-
łowania, identyczne zapisy, które wcześniej były ne-
gowane. To tylko wskazuje, jaki to jest tryb.

Jeżeli chodzi o stronę 9 opinii naszego Biura 
Legislacyjnego, to tam są podnoszone, Panie 
Senatorze, bardzo poważne zarzuty. Zacytuję. 
„Powyższej oceny – czyli oceny negatywnej – nie 
przekreśla wcale okoliczność, że kandydat na stano-
wisko sędziego Sądu Najwyższego, w stosunku do 
którego Rada nie zdecydowała się na przedstawienie 
Prezydentowi RP wniosku o powołanie, a który uzy-
ska pozytywne dla siebie rozstrzygnięcie Naczelnego 
Sądu Administracyjnego, stanie się niejako automa-
tycznie uczestnikiem innego postępowania nomi-
nacyjnego mającego na celu obsadzenie wolnego 
stanowiska sędziowskiego w Sądzie Najwyższym. 

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, ale pytania mają dotyczyć 
przebiegu posiedzenia komisji, a nie luźnych dywa-
gacji czy też wiedzy państwa senatorów. Rozumiem, 
że wiedza pana senatora Pocieja, pana senatora 
Ambrozika jest ogromna, bo obaj są prawnikami, 
ale my mamy dyskutować na temat tej ustawy i na 
temat tego, co było na posiedzeniu komisji.

(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, czy 
mogę się usprawiedliwić i podać argumentację? Pani 
Marszałek, istotą rzeczy jest zapis, natomiast system 
tworzenia tego prawa jest również…)

Dobrze, rozumiem, co chce pan powiedzieć. 
Dziękuję bardzo…

(Senator Leszek Czarnobaj: …ważnym elementem 
podjęcia przeze mnie decyzji, czy zagłosuję za, czy 
przeciw.)

Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Ambrozik, a potem 

pan senator Aleksander Pociej.
Proszę, byście panowie ograniczali się do tego, co 

było na posiedzeniu komisji.

Senator Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Jeżeli chodzi 

o pytanie pana marszałka Borusewicza, to powiem, 
że ratio legis jest wskazane w uzasadnieniu do usta-
wy, do projektu ustawy, na poziomie Sejmu. Obecne 
brzmienie art. 5 prawa o prokuraturze nie daje podsta-
wy do tego, aby można było twierdzić, iż w określo-
nych przypadkach prokurator występuje jako strona 
lub uczestnik postępowania, a nie jest jedynie jego 
biernym obserwatorem, tym samym problematyczne 
jest podejmowanie przez prokuratora w tego rodzaju 
sytuacjach skutecznych czynności procesowych, sko-
ro charakter jego udziału nie został w sposób jedno-
znaczny dookreślony. Projektodawcy wskazują także 
na art. 7 konstytucji, zasadę legalizmu, i to uzasadnia 
przemodelowanie tego art. 5. Służy to wyeliminowa-
niu pojawiających się w tym zakresie wątpliwości 
co do udziału prokuratora w sprawach i wyposaży 
prokuratora w instrumenty prawne o charakterze pro-
ceduralnym, dzięki którym będzie on miał realny 
wpływ na przebieg i kształt takiego postępowania. 
To jest uzasadnienie projektodawców.

Jeżeli zaś chodzi o pytanie pana senatora 
Napieralskiego, prośbę o wyrażenie mojej opinii co do 
przedstawionych przez Biuro Legislacyjne propozycji 
poprawek, to mogę powiedzieć, że ja, odpowiadając 
na państwa pytania, właściwie odpowiadałem na te 
zastrzeżenia Biura Legislacyjnego. Mogę to ewentu-
alnie powtórzyć. Ale ja swoją opinię mogę wyrazić, 
co do zasady, w debacie, bo komisja nie zajmowała 
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(senator A. Pociej) (Senator Grzegorz Napieralski: Chciałbym dopy-
tać się o jedną drobną kwestię. Dopytać.)

To bardzo proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, tych kilka ostatnich zdań, które 

pan powiedział, jest dosyć istotnych, to znaczy bar-
dzo istotnych i… Chciałbym dobrze sformułować 
pytanie. Otóż czy można wysnuć taki wniosek, że 
wnioskodawcy czy ci, którzy przygotowali tę usta-
wę, próbowali wprowadzić nas w błąd, ukrywając 
wszystkie szczegóły…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…bądź to wszystko, co zostało schowane w tym 

uzasadnieniu?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pyta 

pan o prywatne opinie pana senatora.)
Pani Marszałek, ja chciałbym powiedzieć tyl-

ko jedno. Ja nie miałem czasu… Na posiedzeniu 
komisji nie dostałem odpowiedzi, nie miałem 
czasu zapoznać się z dokumentami, posiedzenie 
komisji zostało zwołane w poniedziałek z rana, 
a dziś jest wtorek. Pracujemy w trybie naprawdę 
pilnym, a ustawa jest naprawdę fundamentalna. 
Ja nie mogę zadać pytań, nie mogę się dowie-
dzieć… No przecież za chwilę będę głosował nad 
tą ustawą. To gdzie mam pytać? W kuluarach, 
Pani Marszałek?

(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze, bar-
dzo krótko…)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:

Patrząc na to, w jaki sposób zostało to zaprezen-
towane, mam wrażenie, że chciano, aby debata na 
ten temat była wtórna, jeśli chodzi o coś, co jest dużo 
mniej ważne.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję za odpowiedź na to pytanie, za wyraże-
nie własnego wrażenia.

Czy są jeszcze pytania? Tak, są do panów senato-
rów sprawozdawców. Dobrze.

Pan marszałek Borusewicz, a potem pan senator 
Klich.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
Pytanie do senatora Ambrozika, tak?

Po pierwsze, nie ma gwarancji, że w dacie uzna-
nia przez sąd odwoławczy uchwały Krajowej Rady 
Sądownictwa za sprzeczną z prawem będzie toczyło 
się jakiekolwiek postępowanie w sprawie powołania 
do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu 
Najwyższego”. I dalej jest, że: analizowane postano-
wienia ustawy mogą zostać ocenione jako naruszające 
standardy art. 2 Konstytucji RP, czyli zasadę demo-
kratycznego państwa prawnego, z której tradycyjnie 
już wywodzony jest m.in. zakaz tworzenia rozwią-
zań pozornych. No, tutaj jest wprost napisane, i to 
przewija się we wszystkich opiniach, że pozorne jest 
zapisanie, iż kandydat może się odwołać.

A wracając… Mówiliśmy tutaj o uzasadnieniu. Ja 
mam przed sobą uzasadnienie, druk, który pojawił 
się w Sejmie. Proszę Wysokiej Izby, na 10 stronach 
tego uzasadnienia nie ma ani jednego słowa na temat 
najważniejszych zmian wprowadzonych w tej usta-
wie. W ogóle projekt nazywał się na tamtym etapie: 
zmiana prawa o prokuraturze oraz niektórych innych 
ustaw. I co czytamy jako najważniejsze, na pierwszej 
stronie uzasadnienia? Najistotniejszym rozwiązaniem 
ustrojowym, jakie zostało przyjęte na gruncie usta-
wy o prokuraturze, było zniesienie rozwiązania, iż 
urząd prokuratora generalnego sprawuje minister 
sprawiedliwości. Na 10 stronach uzasadnienia, które 
pojawiło się w Sejmie, nie ma ani jednego słowa o naj-
ważniejszym problemie, który jest rozwiązywany 
tymi ustawami. Ja nie uważam, żeby to było uczciwe 
podejście legislacyjne do posłów i senatorów, bo to 
jest wręcz próba schowania najważniejszej kwestii 
gdzieś pomiędzy karty. Nie tylko poprzez nazwę, ale 
również sposób prezentowania nie jest ukazane to, co 
w tej ustawie jest najważniejsze.

(Rozmowy na sali)
(Senator Grzegorz Napieralski: Mogę zapytać, 

Pani Marszałek, pana senatora…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale pan senator nie 

odpowiedział…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan ma coś do dodania, jeśli chodzi o pytanie 

pana senatora Czarnobaja? Wydaje mi się, że pan 
senator odpowiedział bardzo szeroko.

(Senator Grzegorz Napieralski: Chciałbym dopy-
tać o jedną drobną kwestię.)

(Senator Aleksander Pociej: Pani Marszałek, wy-
daje mi się, że na pytanie senatora Czarnobaja odpo-
wiedziałem…)

Też mi się wydaje, że pan odpowiedział i to ob-
szernie.

(Senator Aleksander Pociej: Ale rozumiem, że 
chce dopytać…)
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przez zgromadzenia ogólne sędziów okręgowych 
i apelacyjnych może nie być.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatorów sprawoz-

dawców?
Pan marszałek Borusewicz, pan Mieczysław 

Augustyn, pan senator…
(Senator Bogdan Borusewicz: Pytanie do pana 

senatora Ambrozika.)
Do senatora…
(Senator Bogdan Borusewicz: …Ambrozika…)
Ambrozika? Dobrze.
(Senator Bogdan Borusewicz: …sprawozdawcy.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy w świetle tej zmiany przepisów o prokura-

turze, Panie Senatorze, sądy będą musiały powia-
damiać… i organy administracji… Czy organy ad-
ministracji będą musiały powiadamiać prokuraturę 
o wszczętym postępowaniu, a sądy o… Nie, sądy 
o wszczętych sprawach, bo przecież to nie dotyczy 
spraw karnych, ale innych, w które prokuratura także 
może wchodzić jako aktywna strona postępowania?

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Chciałbym usłyszeć, czy omawialiście państwo 

te przepisy ustawy, które przyznają prezesom sądów 
rejonowych kompetencje w zakresie powierzenia 
funkcji przewodniczących wydziałów oraz ustalania 
podziału czynności w tych sądach? Jaki jest cel tej 
zmiany i jakie ma to wywołać skutki?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Termiński.
Panie Senatorze, pan jest gotowy, żeby zadać py-

tanie?
(Senator Przemysław Termiński: Tak.)
Proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Ja chciałbym zadać pytanie senatorowi Pociejowi. 

Kolego Aleksandrze, ja bym chciał usłyszeć parę zdań 
o tym, jak w ocenie pana senatora zmienia się rola 

Senator Bogdan Borusewicz:

Tak, do senatora Ambrozika.
Ja nie tylko pytałem pana o ratio legis, ale chcia-

łem, żeby pan przypomniał treść przepisu o proku-
raturze z 1990 r… Jeżeli można, ogólnie… Czy pan 
pamięta? Jeżeli pan pamięta… Bo chciałby porównać 
oba te przepisy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, ja zapytam: czy była o tym mowa 

na posiedzeniu komisji?

Senator Rafał Ambrozik:
No, nie było o tym mowy na posiedzeniu komisji. 

Ale, Panie Marszałku, przecież można sobie otworzyć 
w internecie przepisy, one tam są, może pan sam to 
po prostu porównać. No przecież…

(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem. Dziękuję 
bardzo.)

…nie muszę tego cytować albo szukać tego tutaj 
w trybie pilnym.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem. Wiele 

rzeczy można w internecie znaleźć, ale…)
Pan senator Klich. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: …pytania są po coś, 

po to, żeby uzyskać informacje…
Pan senator Klich.
(Senator Bogdan Borusewicz: …szersze niż w in-

ternecie.)
Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Mam pytanie do senatora Rulewskiego. Pamiętam 

nasze wczorajsze posiedzenie komisji i pan senator 
tam mówił o problemie kworum. Istotnie, później 
się zastanawiałem nad tym, czy znam jakąkolwiek 
instytucję, jakąkolwiek zbiorowość, w której decyzje 
byłyby podejmowane w sposób demokratyczny, a nie 
byłoby określonego kworum. Owszem, jak zwołuje 
się posiedzenia w drugim terminie, to czasami albo to 
kworum się obniża, albo też kworum nie jest niezbęd-
ne, ale w pierwszym terminie kworum jest zawsze. 
Nie znam żadnej instytucji demokratycznej, w której 
nie byłoby określonego kworum. Chciałbym, żeby 
pan senator Rulewski odniósł się, na zasadzie po-
równania, do tego zapisu ustawy, który mówi o tym, 
że kworum w przypadku przyjmowania stanowiska 
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(senator P. Termiński) Senator Jan Rulewski:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Senatorze Klich!
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pan 

odpowiada…)
Korzystałem do tej pory…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zadaje pytanie.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan zadaje pytanie?)
Nie, odpowiadam na pytanie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Odpowiada pan 

z miejsca? Tak?)
Tak. Jest taki zwyczaj. Prawda?
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę przyjść na 

mównicę. Przepraszam, ale nie znam takiego zwy-
czaju, Panie Senatorze. Może za krótko jestem 
w Senacie.)

(Wesołość na sali)
Tak. Pani jest bardzo młoda, dlatego… Przed pa-

nią był marszałek Seweryński i on dla usprawnienia 
procesu nawet o to apelował. Ale ulegam.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 
Przewodniczący Klich! Kworum jest przede wszyst-
kim takim wymiarem legalności decyzji podejmo-
wanych przez wspólnoty gospodarcze, społeczne, 
polityczne. Jest też miarą reprezentatywności uchwał. 
Czym innym jest uchwała podejmowana, jak mó-
wił senator Zientarski, gdzieś na boku, przez kółko 
przyjaciół danej organizacji, a czym innym uchwała 
podejmowana jawnie, w obecności większości uczest-
ników wspólnoty. Jest tu odmiana w stosunku do dyk-
tatur, gdzie decyzje podejmowano jednoosobowo lub 
np. w towarzystwie biura politycznego. Przepraszam, 
że nasuwa się tu refleksja historyczna. Jak się póź-
niej okazało, wraz z odejściem pierwszego sekretarza 
zmieniała się Polska. Tego przecież chcemy uniknąć. 
Ludzie w tamtych czasach oczekiwali zmiany pierw-
szego sekretarza. Nie oczekiwali zmiany uchwał par-
tii, tylko zmiany pierwszego sekretarza, bo piastował 
on autorytarną władzę.

Kworum jest dodatkowo elementem prężności 
organizacji, która jest wspólnotą. Wspólnotą zdolną 
do podejmowania działań z wysokim stopniem re-
prezentatywności. Jest tu zatem ostrzeżenie dla tych 
wszystkich… Jeśli uchwały są uchwalone przeciwko 
komuś lub na rzecz czegoś… To ma wartość większą 
niż jeden głos czy kilka głosów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Senator Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.

kolegiów sędziowskich w kontekście zmian, które 
zostały zaproponowane w ustawie, związanych z try-
bami odwoławczymi, z trybami powoływania, funk-
cjonowaniem kolegiów sędziowskich. Bo to dosyć 
szczegółowo w ustawie jest uregulowane i chciałbym 
wiedzieć, jaki to będzie miało wpływ, w ocenie pana 
senatora, na niezawisłość sędziowską. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator sprawozdawca większości, 

a potem pan senator Rulewski i pan senator Pociej.

Senator Rafał Ambrozik:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Jeżeli chodzi 

o pytanie pana marszałka Borusewicza, to, Panie 
Marszałku, generalnie problem ustawy – Prawo o pro-
kuraturze nie był w ogóle poruszany na posiedzeniu 
komisji, nikt o to nie pytał. Tak więc ewentualnie pro-
siłbym o odpowiedź pana ministra na te wątpliwości, 
które pan marszałek ma co do tej ustawy.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, chyba pana senatora 
Augustyna, o artykuł… Proszę mi powiedzieć, o któ-
ry artykuł nowelizowanej ustawy chodzi. Konkretnie.

Senator Mieczysław Augustyn:
Ten, który daje prezesom sądów rejonowych kom-

petencje w zakresie powierzenia funkcji przewodni-
czących wydziałów oraz ustalania podziału czynności 
w tych sądach. Dokładnie nie pamiętam numeru, ale 
o to chodzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Ma pan coś do dodania, Panie Senatorze?
Proszę.

Senator Rafał Ambrozik:
To usprawni działalność sądów rejonowych. Nie 

powinno być tak, że prezes sądu rejonowego absolut-
nie nie ma wpływu na to, co się dzieje w jego sądzie, 
bo on za ten sąd i za sprawność tego sądu odpowiada.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ma pan jeszcze coś do dodania? Nie.
Dziękuję.
Pan senator Rulewski, a potem pan senator Pociej.
Bardzo proszę.
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(senator A. Pociej) (Senator Przemysław Termiński: Czekałem na 
swoją kolej.)

(Głos z sali: Siedział sobie cichutko…)
(Wesołość na sali)

Senator Przemysław Termiński:
Ja mam pytanie zasadnicze i do posła sprawoz-

dawcy, i do posła… przepraszam, do senatora spra-
wozdawcy i do senatora Pocieja jako sprawozdawcy 
mniejszości.

Zwracało się do mnie z tym pytaniem wiele osób, 
które dzisiaj pracują i w sądownictwie, i w prokuraturze, 
zwracając przy tym uwagę na 2 zapisy, które znalazły 
się w projektowanych ustawach, i wskazując na niezgod-
ność tych zapisów z art. 32 konstytucji, który mówi o za-
kazie dyskryminacji ze względu na wiek. W przepisach 
mamy wprowadzone ograniczenie co do możliwości 
odbywania aplikacji sędziowskich i prokuratorskich do 
wieku 35 lat, plus pojawia się, jak rozumiem, projekt 
nowej instytucji – aplikacji uzupełniającej dla osób nie 
starszych niż w wieku 40 lat. Tymczasem okazuje się, że 
dzisiaj w sądownictwie wiele osób pełniących funkcje 
czy to w sądzie, czy w prokuraturze…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, ale 
na te pytania już były udzielane odpowiedzi, i to kilka 
razy.)

Ale ja nie usłyszałem odpowiedzi.
(Wicemarszałek Maria Koc: No to trzeba było 

uczestniczyć w posiedzeniu. Bo te pytania już kil-
kakrotnie padały…)

(Senator Stanisław Karczewski: Trzeba było być 
na sali.)

Czyli nie mogę zadać tego pytania?
(Wicemarszałek Maria Koc: …i były na nie udzie-

lane odpowiedzi. No, w ten sposób…)
Ja chciałbym spytać…
(Senator Jan Filip Libicki: Ale nie wiemy, jakie 

pytanie ma pan senator.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Jeszcze nie zdążyłem skończyć pytania.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, pro-

szę skończyć to pytanie.)
Chciałbym dopytać…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy ma pan jeszcze… 

Tak, proszę.)
…skąd takie zróżnicowanie, 35 i 40 lat? Już po-

mijam tu  kwestię zgodności czy niezgodności tego 
z konstytucją, bo nie nam o tym orzekać. Ale skąd 
takie zróżnicowanie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję. Minuta minęła.
Czy są jeszcze pytania, Szanowni Państwo? Bo 

jest tu pan minister i myślę, że też chciałby zabrać 

Panie Senatorze! Żeby odpowiedzieć, posłużę 
się opinią Sądu Najwyższego. Muszę przyznać, że 
w pierwszym zdaniu tej opinii pada stwierdzenie, że 
„co do zasady na pozytywną ocenę zasługuje pro-
ponowana instytucja głosowania obiegowego przez 
członków kolegium sądu”. Co rzekłszy i co napisaw-
szy… Następnie jest jednak parę uwag krytycznych. 
Czytamy dalej w tej opinii Sądu Najwyższego, że 
wydaje się, iż zasadne byłoby wskazanie w przepisie 
kategorii spraw, w których można zarządzić głoso-
wanie obiegowe, gdyż – zdaniem Sądu Najwyższego, 
który formułował tę opinię – nie powinno to dotyczyć 
wszystkich spraw ani nie powinno to dotyczyć spraw 
najważniejszych. Ale jest większy problem, ta opinia 
wskazuje na większy problem, jeżeli chodzi o art. 35 
§7. Otóż „Zdecydowanie negatywnie należy ocenić 
propozycję usunięcia z tego artykułu wymogu obec-
ności co najmniej połowy wszystkich członków zgro-
madzenia sędziów okręgu dla podejmowania uchwał 
przez to zgromadzenie”…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Szanowni Państwo, 

proszę o ciszę. Proszę o ciszę.)
„Należy bowiem podkreślić, że zgromadzenie 

sędziów okręgu jest organem samorządu sędziow-
skiego, w związku z czym podejmowane przezeń 
uchwały powinny stanowić głos większości sędziów 
tworzących ten samorząd. Proponowana zmiana może 
zaś doprowadzić do sytuacji, w której uchwały zgro-
madzeń podejmowane będą przez kilku sędziów da-
nego okręgu”.

Odpowiadając na podstawie tej opinii na pańskie 
pytanie, powiem tak: wydaje się, że proponowane 
zapisy będą negatywnie oddziaływały na głos i siłę 
samorządu sędziowskiego, a poza tym doprowadzą 
do tego, że ten głos może przestać być jednolitym 
głosem większości środowiska, tylko będzie to zdanie 
kilku sędziów, co w żaden sposób nie będzie miało 
tej samej wagi jak głos większości. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Więcej zgłoszeń do pytań nie widzę.
Panie Ministrze, jest pan…
(Senator Przemysław Termiński: Jeszcze ja chciał-

bym zadać pytanie.)
Pan senator Termiński. Słucham?
(Senator Przemysław Termiński: Pytanie chciał-

bym zadać.)
Jeszcze pytanie pan chce zadać?
(Senator Przemysław Termiński: Ja pierwsze do-

piero zadałem.)
A gdzie pan był do tej pory, Panie Senatorze?
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(wicemarszałek M. Koc) Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Jest z nami 
pan minister Łukasz Piebiak, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Panie Ministrze, bardzo proszę o zabranie głosu.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Bardzo dziękuję…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Martynowski: Bardzo przepra-

szam, Panie Ministrze, ale…)
Słucham?

Senator Marek Martynowski:

Po przemówieniu pana ministra chciałbym złożyć 
– od razu, teraz – wniosek formalny o zamknięcie 
listy zgłoszonych mówców i ograniczenie czasu prze-
mówień do 5 minut.

(Senator Jan Dobrzyński: Głosujemy.)
Oczywiście po wypowiedzi pana ministra.
(Wesołość na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze raz. Proszę powtórzyć. Po wystąpieniu 
pana ministra…

(Senator Marek Martynowski: Po wystąpieniu 
pana ministra składam wniosek formalny o zamknię-
cie listy zgłoszonych mówców i ograniczenie czasu 
przemówień do 5 minut.)

(Poruszenie na sali)

Senator Bogdan Borusewicz:

Zgłaszam wniosek przeciwny.
(Rozmowy na sali)
Zgłaszam sprzeciw!
(Wicemarszałek Maria Koc: Zaraz, chwileczkę, 

chwileczkę… Pan chce…)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan chce zgłosić 

wniosek przeciwny?)
Tak, zgłaszam wniosek przeciwny. Co prawda ten 

wniosek powinien być zgłoszony po wystąpieniu mi-
nistra, ale ja zgłaszam wniosek przeciwny. Powtarza 
się sytuacja skandaliczna w tym Senacie, w którym 
odbiera nam się możliwość głosu.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo!

głos. Bardzo proszę, czy są jeszcze pytania od pań-
stwa senatorów? Bardzo proszę. Nie widzę zgłoszeń.

Proszę bardzo, Panie Senatorze, i potem udzielimy 
głosu panu ministrowi.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, była na ten temat mowa…
(Wicemarszałek Maria Koc: O, właśnie.)
Podnoszono to na posiedzeniu komisji, podno-

szono tę kwestię parokrotnie, a odpowiadał na to 
pan minister. I nie otrzymaliśmy od pana ministra 
zwięzłej, wiążącej odpowiedzi w kwestii tego, co on 
sądzi na temat konstytucyjności bądź niekonstytucyj-
ności tego zapisu. Jeżeli zaś chodzi o uzasadnienie, 
to uzasadnieniem było to, że jeżeli dopuszczamy do 
zawodu ludzi w wieku powyżej 35, 40 lat, to oni, 
przy tym dzisiejszym ograniczeniu do 65 lat i w ogóle 
ograniczeniach wynikających z wieku emerytalnego, 
nabywają prawa emerytalne, bardzo wysokie, po do-
syć krótkim okresie orzekania, no i że takie jest ratio 
legis tego rozwiązania. Ale nie dopytaliśmy się, co 
pan minister myśli o tym, czy to jest zgodne z kon-
stytucją, czy nie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Tak że myślę, że będzie okazja dopytać pana mi-

nistra.
(Senator Przemysław Termiński: Ja bym chciał 

zapytać…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Szanowni Państwo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu…

Senator Przemysław Termiński:
Pani Marszałek, przepraszam, ale chciałem tylko 

uzupełnić… Dosłownie jedno zdanie. Pytanie moje 
jest takie… Bo ludzie mnie o to pytają. Co się sta-
nie z tymi ludźmi, którzy w chwili wejścia w życie 
ustawy mają więcej niż 35 czy 40 lat? Oni będą mieli 
zamkniętą ścieżkę w zawodzie? I co, zostaną zwol-
nieni z prokuratur i z sądownictwa?

(Senator Jan Dobrzyński: Przeciwnie.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, za chwileczkę będzie szansa za-

dać to pytanie panu ministrowi.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
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(wicemarszałek M. Koc) Wicemarszałek Maria Koc:

Za chwileczkę, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wniosek senatora Martynowskiego 

nie dotyczył wystąpienia pana rzecznika, więc pan 
rzecznik po panu ministrze zabierze głos.

(Głos z sali: O, super.)
(Głos z sali: Ale dlaczego pan…)
(Senator Jan Dobrzyński: Jest marszałkiem.)
Tak, Panie Marszałku?

Senator Stanisław Karczewski:
Ja bym chciał po raz kolejny powiedzieć, że pan se-

nator Klich zgłasza nieprawidłowy wniosek formalny. 
Bardzo zachęcam pana senatora, przewodniczącego 
klubu… No, pan reprezentuje klub. Na miłość boską, 
niech pan raz przeczyta regulamin, niech pan zapozna 
się z tym regulaminem i…

(Senator Bogdan Klich: Uspakaja mnie pan, ale…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę… 

Bardzo proszę…)
(Senator Bogdan Klich: Uspakaja mnie pan, Panie 

Marszałku…)
Ale proszę mi nie przerywać!
(Senator Bogdan Klich: Oj, chyba posuwa się pan 

za daleko.)
Nie wolno nikomu przerywać, proszę pana! Pan 

po prostu się kompromituje!
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie!)
(Senator Bogdan Klich: A pan zabiera głos…)
I pan Platformę Obywatelską…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie!)
(Senator Bogdan Klich: A w jakim trybie pan mar-

szałek zabiera głos?)
Zabieram… Ale, proszę pana, pan mi nie odbiera 

głosu. Pani marszałek mi udzieliła głosu!
(Senator Bogdan Klich: Ja pytam pana.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam bar-

dzo…)
Pan po prostu jest…

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam bardzo, Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Karczewski: No, kompromituje 

pan…)
Przepraszam bardzo! Przepraszam!
(Senator Stanisław Karczewski: …kompromituje 

pan swoje ugrupowanie.)
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-

dują: Świr! Świr!)
Przepraszam, bardzo proszę o ciszę! Bardzo pro-

szę o ciszę!
Szanowni Państwo, nie traktuję głosu pana se-

natora…

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę.
(Rozmowy na sali)
Padł wniosek formalny…
(Głos z sali: Ciii…)
Proszę o ciszę, Szanowni Państwo.
Padł wniosek formalny pana senatora 

Martynowskiego o zamknięcie listy mówców i ogra-
niczenie dyskusji do 5 minut. Jest wniosek przeciwny, 
więc poddajemy ten wniosek formalny pod głoso-
wanie.

Bardzo proszę. Kto z państwa jest za tym wnio-
skiem, żeby…

(Senator Grażyna Sztark: To znaczy, że nie mo-
żemy zadawać pytań?)

Pytania będą. To dotyczy dyskusji.
(Rozmowy na sali)
To dotyczy dyskusji, zamknięcia listy zgłoszonych 

do dyskusji i ograniczenia wystąpienia w dyskusji 
do 5 minut.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Głosujemy za wnioskiem senatora 

Martynowskiego. Ograniczenie listy mówców i ogra-
niczenie czasu wystąpień do 5 minut.

Kto jest za wnioskiem senatora Martynowskiego?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 67 senatorów, 44 – za, 21 – przeciw, 2 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
Wniosek senatora Martynowskiego został przy-

jęty.
Lista mówców zostanie zamknięta… (Oklaski) 

…i wystąpienia zostaną ograniczone do 5 minut.
(Senator Kazimierz Kleina: A można zamknąć 

dyskusję przed jej rozpoczęciem?)
Pan senator pragnie zabrać głos? Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Tak, chciałbym złożyć wniosek formalny o wy-

słuchanie – po wystąpieniu pana ministra i po za-
dawaniu przez senatorów pytań do pana ministra 
– również rzecznika praw obywatelskich, pana 
Bodnara, który jest z nami i który reprezentuje 
równie ważny urząd jak urząd wiceministra spra-
wiedliwości.

Zgłaszam wniosek formalny o możliwość…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze! 

Panie Senatorze!)
…wysłuchania rzecznika praw obywatelskich.
(Senator Stanisław Karczewski: Mogę?)
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(wicemarszałek M. Koc) powszechnych, Sądu Najwyższego, Krajowej Rady 
Sądownictwa i prokuratury.

W kwestii zgodności bądź niezgodności 
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej tej ustawy 
ani minister sprawiedliwości, ani tym bardziej wi-
ceminister, a jedynie Trybunał Konstytucyjny może 
się wypowiedzieć, w związku z czym ja nie będę na 
ten temat się wypowiadał. Jestem przekonany, że nie 
ma tutaj żadnych wątpliwości, nie powinno ich być, 
ale jeżeli Trybunał Konstytucyjny stwierdzi inaczej, 
no to cóż, jest to jedyny organ, który jest do tego 
powołany: nie sądy powszechne, nie Sąd Najwyższy, 
a tylko i wyłącznie Trybunał Konstytucyjny.

Oczywiście, jeśli pani marszałek będzie oczeki-
wać, żebym udzielał odpowiedzi…

(Wicemarszałek Maria Koc: Tak.)
…na konkretne pytania, jestem do dyspozycji tak 

długo, jak to będzie potrzebne. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Proszę zostać 

na mównicy, bo już są senatorowie, którzy chcą zadać 
pytania.

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 Duda. Bardzo proszę… Jest pan se-
nator Duda?

(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Nie ma.)
Nie ma pana senatora, więc pan marszałek 

Borusewicz.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
Potem pan senator Rybicki.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ustawa jest bardzo obszerna 

i skomplikowana, obejmuje kilka sfer, bo i prokura-
turę, Sąd Najwyższy, sądy powszechne. W związku 
z tym zadaję pytanie: czy projekt tej ustawy został 
przygotowany w Ministerstwie Sprawiedliwości?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo. Po 3 osoby, 

a potem będą odpowiedzi.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.

(Senator Stanisław Karczewski: Czy pan senator 
Rulewski się przedstawiał w tej chwili? Przepraszam, 
bo nie widziałem…)

…jako wniosku formalnego, bo to, co pan zgło-
sił…

(Senator Jan Rulewski: Ja…)
Przepraszam bardzo! Przepraszam bardzo…
(Głos z sali: Co to jest?)
(Senator Bogdan Borusewicz: Spokój!)
Przepraszam bardzo, kto prowadzi obrady? 

Przepraszam bardzo, ja nie udzieliłam panu senato-
rowi głosu. (Oklaski)

Nie udzieliłam panu senatorowi głosu.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę! Bardzo proszę o ciszę!
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, bardzo proszę o ciszę.
Panie Senatorze, nie przyjęłam tego jako wniosku 

formalnego, bo to nie mieści się w katalogu wniosków 
formalnych. Zabrał pan głos z prośbą o to, żeby wy-
stąpił pan rzecznik. Pan rzecznik wystąpi, bo wnio-
sek…

(Rozmowy na sali)
…wniosek formalny pana senatora 

Martynowskiego nie obejmował wykluczenia pana 
rzecznika z tej debaty.

(Senator Mieczysław Augustyn: Podpowiada.)
(Głos z sali: Jeszcze, jeszcze…)
Słucham? Co pan chciał powiedzieć?
(Senator Mieczysław Augustyn: Ja miałbym tylko 

taką prośbę, żeby pani marszałek tego pomysłu nie 
podpowiadała niektórym.)

(Głos z sali: Zgadzam się.)
Dobrze, Szanowni Państwo, zakończyliśmy tę 

część dyskusji.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o zabranie głosu.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wystąpienie będzie krótkie z uwagi na to, że pora 

jest już dość późna, emocje, jak widzę, na sali rosną, 
a w tej pierwszej turze, która bodajże 5 godzin trwała, 
na wszystkie sposoby, jak myślę, panowie senatoro-
wie, 3 senatorów udzieliło odpowiedzi na pytania, 
które padały tutaj, w tej sali.

Ja tylko krótko w imieniu rządu chciałbym zazna-
czyć, że ta ustawa wydaje się przedłożeniem bardzo 
rozsądnym, przedłożeniem bardziej technicznym 
niż politycznym, przedłożeniem, które wychodzi 
naprzeciw problemom w funkcjonowaniu sądów 
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(senator S. Rybicki) ma ograniczenia wpływu samorządu sędziowskiego 
na decyzje dotyczące sądu czy sędziów. Jest jedy-
nie przepis, z którego da się wyinterpretować nor-
mę, zgodnie z którą twórcy projektu zaproponowali, 
a Sejm uchwalił, rezygnację z kworum. Rezygnacja 
z kworum to oczywiście kwestia techniczna.

A to, z czego to wynika, wielokrotnie wyjaśnia-
łem przy różnych okazjach. Wyjaśnię również teraz, 
z czego wynika potrzeba zniesienia kworum. Z tego, 
że niestety niektórzy sędziowie nie korzystają z upraw-
nień, które zostały im przyznane przez obowiązujący 
system prawny, ponieważ nie uczestniczą w zebraniach 
odpowiedniego sądu czy też w zgromadzeniach da-
nej apelacji czy danego okręgu. Co to powoduje? To 
powoduje obstrukcję w działalności sądu. Ta obstruk-
cja bezpośrednio uderza oczywiście w sądy, a także 
pośrednio w samych sędziów, bo nie można choćby 
zaopiniować kandydata na stanowisko sędziowskie, 
jeżeli nie ma kolegium i nie ma opinii zgromadzenia. 
Jeżeli sędziowie nie zechcą przyjść, a obowiązuje kwo-
rum, i nie wybiorą kolegium albo nie zechcą przyjść 
na zgromadzenie i nie wyrażą opinii o kandydacie na 
stanowisko sędziowskie, to po prostu tego sędziego 
nie będzie. A więc to uderza oczywiście w sądy, to 
uderza w samych sędziów, bo dodają sobie pracy, bo 
nikt nie przychodzi im pomóc, ale przede wszystkim 
uderza w obywateli, bo obywatele oczekują sprawne-
go rozpoznawania spraw, które wpływają do sądów, 
a żywotnych interesów obywateli dotyczą. W związku 
z tym tak naprawdę alternatywa, jaka jawi się w tej 
sytuacji, jest taka: albo likwidujemy całkowicie samo-
rząd sędziowski… No, jeżeli sędziowie go nie chcą, 
to można go zlikwidować, ale, jak rozumiem, twórcy 
projektu nie chcieli do tego doprowadzać, widząc war-
tość w istnieniu samorządu sędziowskiego albo też…

To oczywiście nie jest moja rola, to jest rola zupeł-
nie innego organu, czyli rzeczników dyscyplinarnych. 
Rzecznicy dyscyplinarni ścigają wszystkich sędziów, 
którzy nie przychodzą bez usprawiedliwienia na zebra-
nia i zgromadzenia sędziowskie, bo jest deliktem dyscy-
plinarnym intencjonalne niewykonywanie obowiązku 
ustawowego. A obowiązek ustawowy wynikający z pra-
wa o ustroju sądów powszechnych polega na tym, że jak 
jesteś członkiem zebrania albo członkiem zgromadze-
nia, to masz się stawić. Jak się nie stawiasz, no to jest to 
delikt dyscyplinarny. Nie wiem, czy takie rozwiązanie 
byłoby do zaakceptowania, zwłaszcza gdyby miało przy-
brać masową skalę, ale to oczywiście jest mój pogląd, 
to nie jest inicjatywa Ministerstwa Sprawiedliwości, my 
nie jesteśmy rzecznikami dyscyplinarnymi.

Co do kwestii opinii, to oczywiście my, jako 
Ministerstwo Sprawiedliwości, żadnych opinii kon-
stytucjonalistów na temat tej ustawy nie zasięgaliśmy. 
A czy zasięgali ich posłowie, którzy podpisali się pod 
projektem, tego nie wiem. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: A to was nie interesuje?)

Panie Ministrze, pan zechciał powiedzieć, że ta usta-
wa to raczej techniczne rozwiązania, które udoskonalają 
nowelizowane ustawy. Ja chciałbym zapytać pana sena-
tora – w kontekście wielu opinii o tym, że ograniczenie 
roli samorządu sędziowskiego jest sprzeczne z konsty-
tucją i tym zapisem, który mówi o trójpodziale władzy 
– czy ograniczenie wpływu samorządu sędziowskiego 
na decyzje nominacyjne sędziów to rozwiązanie bardziej 
techniczne czy bardziej polityczne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam, jeszcze pan senator Czarnobaj. 

Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, wpisując się w pytanie pana marszał-

ka Borusewicza, chciałbym uzupełnić… Chodzi nie tylko 
o to, czy ten projekt ustawy powstał w ministerstwie, ale 
i o to, czy pracownicy ministerstwa czy pan minister jako 
osoba, która zna materię od podszewki, pracowali nad 
projektem tej ustawy w momencie jej powstawania, czy 
jest ona tylko autorstwa posłów, a pan minister wyraża 
tutaj swoją opinię. To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Panie Ministrze, czy oprócz opinii, 
o których tu dzisiaj dyskutowaliśmy, czyli Sądu 
Najwyższego i innych instytucji, została zamówiona 
przez państwa czy przez autorów jakakolwiek opinia 
konstytucjonalistów – jednego z konstytucjonalistów 
lub zespołu konstytucjonalistów – o projekcie tej usta-
wy? Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję.
Odpowiadając najlepiej, jak potrafię, na pytania 

państwa senatorów, powiem tak. Projekt jest pro-
jektem poselskim, nie był pisany w Ministerstwie 
Sprawiedliwości. Gdyby był pisany w Ministerstwie 
Sprawiedliwości, byłby projektem rządowym. 
W związku z tym wydaje się, że jest to oczywiste.

Kwestia ograniczenia wpływu samorządu sę-
dziowskiego na decyzje dotyczące sądów czy sę-
dziów. Czy jest to kwestia techniczna czy też jakaś 
ważna, fundamentalna kwestia, która wywołuje 
pytania o zgodność z konstytucją albo niezgodność 
z konstytucją? Wysoka Izbo, w tym projekcie nie 
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak, odpowiedzia-
łem najlepiej, jak potrafię.)

(Senator Alicja Zając: Nie bądź nudny.)
(Senator Leszek Czarnobaj: To proszę o zapisanie 

mnie.)
Dobrze.
Proszę dopisać pana senatora do listy.
(Senator Leszek Czarnobaj: Uciekał pan od tej 

odpowiedzi i tyle.)
Pan senator Duda.
Panie Senatorze, czy pan pragnie zadać pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Pan marszałek też do pytania…
Proszę bardzo.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Chciałbym zapytać, jakie jest stanowisko pana 

ministra i ministerstwa, jeśli chodzi o opinię prezesa 
Sądu Najwyższego, czyli sędziego Józefa Iwulskiego, 
który mówi, że ta ustawa jest skrajnym przykładem 
instrumentalnego wykorzystywania prawa do osią-
gnięcia doraźnych celów politycznych i stanowi przy-
kład rządów prawem, a nie rządów prawa. I w jaki 
sposób Ministerstwo Sprawiedliwości odnosi się do 
tej opinii? To jest moje pierwsze pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark. Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, wszyscy na tej sali wiemy, że 

przede wszystkim chodzi o usunięcie obecnej pani 
pierwszej prezes Sądu Najwyższego ze stanowiska.

Mam takie pytanie. Jak donosi „Dziennik Gazeta 
Prawna”, pani prof. Manowska jest po rozmowie z pa-
nem ministrem Ziobro w sprawie jej kandydatury na 
prezesa Sądu Najwyższego. I teraz moje pytanie: skąd 
ministerstwo wie, że pani profesor, po pierwsze, trafi 
do Sądu Najwyższego, po drugie, zostanie jedną z 5 
osób przedstawionych prezydentowi…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, ale ta 
kwestia…)

Proszę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Ta kwestia nie doty-

czy chyba tej ustawy.)
No, dotyczy, dotyczy, przede wszystkim…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pani mówi już o per-

sonaliach.)
Bo to chodzi o prezesa Sądu Najwyższego.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek… 

Przepraszam bardzo, Pani Marszałek…)
Tak? Słucham, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Ja chciałbym prosić pana ministra o odpowiedź na 
moje pierwsze pytanie. Panie Ministrze, bo pytanie 
pana marszałka było takie: czy projekt tej ustawy 
powstał w ministerstwie? Pan minister powiedział, 
że nie. A ja to rozszerzyłem. Nie powstał w minister-
stwie, ale ja chciałbym wiedzieć, czy przy powstawa-
niu tej ustawy gdzieś tam pracowali posłowie i czy 
przedstawiciele ministerstwa brali w tym udział. To 
są 2 różne… W opracowywaniu projektów tej ustawy.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję.
Czy pan minister pragnie coś dodać?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Nie wiem, gdzie powstawał ten projekt i jak po-

słowie poradzili sobie z zadaniem opracowania go.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek… 

Nie… Panie Ministrze, jeszcze raz zadam pytanie. 
Prosiłbym o chwilę koncentracji, jeśli można prosić.)

Panie Senatorze, ale pan minister odpowiedział 
już panu na to pytanie.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie odpowiedział.)
(Senator Jan Hamerski: Nie odpowiedział tak, 

jak on chce.)
Jeśli pan chce powtórzyć to samo pytanie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, chcę je rozsze-

rzyć.)
Jeżeli chce pan zadać inne, to trzeba się zapisać 

i poczekać spokojnie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, nie, Pani 

Marszałek, to samo, ale jakby…)
…na swoją kolejkę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Prosząc pana ministra 

o odpowiedź…)
Na to pytanie pan minister już odpowiedział. Czy 

tak, Panie Ministrze? Czy ma pan jeszcze coś do do-
dania?
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(senator G. Sztark) ocenna. Ja nie ważyłbym się w stosunku do tego pro-
jektu używać tego rodzaju pejoratywnych określeń. 
Widocznie wrażliwość pana sędziego Iwulskiego jest 
inna. I może tyle na ten temat.

Do tematu tych fake newsów – minister Ziobro 
chyba słusznie użył tego określenia – czyli rzeko-
mych uzgodnień ministra sprawiedliwości, który 
nie ma żadnych kompetencji w odniesieniu do Sądu 
Najwyższego i do obsady pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego, trudno, żebym się ustosunkowywał, 
zwłaszcza że nic w tym projekcie jakby nie odnosi 
się do tej sytuacji. Tak więc nie za bardzo widzę, jaki 
jest związek między pytaniem pani senator Sztark a tą 
kwestią odnoszącą się do czegoś, co się w przyszłości 
wydarzy, to znaczy do tego, że zostanie obsadzo-
ny wakat na stanowisku pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego.

Kto stworzył sytuację prawną…Wysoka Izbo, 
Panie Senatorze Zientarski, no, niestety muszę z ubo-
lewaniem powiedzieć, bo jestem sędzią delegowanym 
do Ministerstwa Sprawiedliwości, że przede wszyst-
kim część środowiska sędziowskiego stworzyła tę 
sytuację prawną, bo gdyby nie apel „Iustitii”, co było 
tutaj podnoszone w toku wypowiedzi, być może nie 
byłoby niektórych zmian, które zostały uchwalone 
przez Sejm, zmian mających na celu…

(Senator Piotr Zientarski: Ale w Sądzie 
Najwyższym…)

…przeciwdziałanie…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Ministrze, ja py-

tałem o Sąd Najwyższy.)
No, ja staram się zrozumieć, co pan senator mówi. 

Skoro nie zrozumiałem, trudno, ale jeżeli pan pozwo-
li, to dokończę swoją myśl.

(Rozmowy na sali)
W związku z tym… Tak, część środowiska sę-

dziowskiego skupiona w „Iustitii” i nie tylko, jak 
również część środowiska prawniczego, bo prze-
cież to nie tylko sędziów dotyczy, zapowiedziała, 
zupełnie otwartym tekstem, że będzie blokować 
proces naboru do Sądu Najwyższego. I nie chodzi 
o to, jak pan senator mecenas Pociej – przysłuchi-
wałem się dyskusji – mówił, żeby komuś uniemoż-
liwić skorzystanie z jego prawa. Przecież to nie 
o to chodziło. Wszyscy państwo senatorowie w tej 
Izbie doskonale zdajecie sobie sprawę z tego, że 
chodziło o zablokowanie naboru na wolne stanowi-
ska sędziowskie w Sądzie Najwyższym. Z jakiego 
powodu? O to już trzeba by pytać organizatorów 
tych akcji, czyli część środowiska sędziowskie-
go i część środowiska prawniczego. Bo przecież 
adwokaci, radcowie, notariusze itd. to są osoby, 
które formalnie mogą zgłosić swoje kandydatury 
do Sądu Najwyższego, a zatem wziąć udział w tego 
rodzaju akcji.

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani mówi o persona-
liach, a przecież ustawa jeszcze nie została przyjęta.)

Nie. To chodzi o prezesa Sądu Najwyższego. 
Dlatego…

(Senator Jarosław Rusiecki: Senatorowie 
Platformy mają prasówkę.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę dokończyć 

pytanie.)
Czy pan odpowie na to pytanie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Zientarski.
(Senator Grażyna Sztark: To proszę mnie zapisać 

jeszcze raz.)
Proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, pan mówił, że ta ustawa wycho-

dzi naprzeciw technicznym problemom. Ja zapytam: 
kto stworzył taką sytuację prawną, że właśnie trzeba 
w ten sposób wprowadzać ustawy? Bo przecież Sąd 
Najwyższy działał, miał bardzo dobre wyniki na tle 
europejskim, sprawnie działał.

I drugie pytanie. Dlaczego ministra sprawiedliwo-
ści nie interesuje kwestia konstytucyjności tej ustawy 
w kontekście opinii konstytucyjnej? Przypominam 
panu ministrowi, że każdy prawnik, a nawet każdy 
obywatel, ma obowiązek stosować konstytucję bez-
pośrednio. A sądy tym bardziej, każdy sąd, a tym 
bardziej Sąd Najwyższy.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Pytanie z tezą, no ale wynikające 

z nawiązania do opinii, którą Sąd Najwyższy sfor-
mułował, a podpisał pan prezes Iwulski. To, że prawo 
jest instrumentem osiągania celów przez tych, któ-
rzy to prawo stanowią, to jest truizm. Trudno temu 
zaprzeczyć, to są jakby podstawy parlamentaryzmu 
i o tym chyba nie będziemy tutaj dyskutować, bo 
państwo senatorowie wiedzą to doskonale, lepiej ode 
mnie, bo ja nie jestem politykiem. Zaś to, czy jest 
traktowane instrumentalnie, czy nie, to jest to kwestia 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) skoro przyznają kompetencje w zakresie powierzania 
funkcji, to znaczy, że także w zakresie odwoływania. 
Czy dobrze to rozumiem? Prezes teraz będzie mógł 
odwoływać prezesów wydziałów według swojego 
uznania, tak?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Ministrze, jesteśmy oglądani – nie wiem, 

czy pan wie o tym. I chcę powiedzieć, że już od kil-
ku lat jestem tu świadkiem tak potwornej hipokryzji 
i takich bzdur, że normalny obywatel, który myśli 
i czyta ze zrozumieniem, nie potrafi tego przeżyć… 
No ale niech będzie, no.

(Senator Jan Hamerski: Nie jesteś na scenie.)
Powołujecie się na to, że nie macie nic wspólne-

go z tą ustawą, oddajecie to posłom, i dochodzi do 
sytuacji kompletnie idiotycznej, bo my nie mamy 
prawa zadać pytania posłowi, gdyż tego posła nie ma, 
w związku z tym męczy się tu Bogu ducha winny 
senator, którego wystawiacie na sztych…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, proszę o pytanie.)

No ale muszę wprowadzić do pytania.
Proszę pana, nie podoba mi się też to, że pan jest 

łaskaw to tak określać: sędziowie się bawią.
I proszę mi odpowiedzieć na 2 pytania. Pan powie-

dział: część sędziów. A według mnie to jest ogromna 
większość sędziów.

I drugie pytanie. Co, dla takiego zwykłego oby-
watela, ma znaczyć to „brak kworum”? Czy może 
się okazać, że 1 lub 2 sędziów może decydować 
o przyznaniu stanowiska? Przepraszam bardzo, ale 
czy to jest prawnie możliwe? I proszę przedstawić tę 
odpowiedź, bo ludzie słuchają, nawet tam, za płotem.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy pan oso-

biście współpracował lub czy przedstawiciele mi-
nisterstwa współpracowali z posłami przy pisaniu 
projektu tej ustawy?

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale to pytanie już 
było, Panie Senatorze.)

Jeżeli trzeba, to ja mogę podać panu senatorowi 
kolejne przykłady. Jeden już tutaj wybrzmiał. No, 
część środowiska sędziowskiego na przykład się za-
bawia w bojkotowanie legalnych instytucji…

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem o podstawy 
prawne.)

…samorządu sędziowskiego – nie przychodzi na 
zebrania…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…nie przychodzi na zgromadzenia. Pan senator, 

rozumiem, jest tym bardzo zdziwiony, że posłowie 
dostrzegli to zjawisko i zechcieli je wyeliminować 
poprzez eliminację kworum.

Czemu nas nie interesuje kwestia zgodności 
z konstytucją? To oczywiście bardzo nieładne py-
tanie z tezą, bo oczywiście nas to interesuje. I po-
wiem to, co powiedziałem na wstępie, to znaczy to 
nie my jako ministerstwo będziemy rozstrzygać ani 
nawet Wysoka Izba nie będzie rozstrzygać ostatecznie 
o konstytucyjności. My jesteśmy przekonani, że ta 
ustawa jest zgodna z konstytucją i zakładam…

(Senator Piotr Zientarski: Na jakiej podstawie?)
…że posłowie, którzy ją przyjęli w izbie niższej, 

też takie założenie przyjęli, bo nikt z obywateli pol-
skich – nie mówię tu już o parlamentarzystach – na 
pewno świadomie nie uczestniczyłby w procedurze 
uchwalania prawa niezgodnego z konstytucją. A czy 
ono ostatecznie okaże się zgodne z konstytucją? 
Jestem przekonany, że tak, ale oczywiście nie ja o tym 
będę decydował.

(Senator Mieczysław Augustyn: Jasne.)
(Senator Piotr Zientarski: Na pewno.)

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, jest pan członkiem rządu, który 

jest w sporze z Komisją Europejską. Rzecz dotyczy 
Trybunału Konstytucyjnego i zapisów zawartych 
w tej ustawie. Proszę powiedzieć, w jaki sposób ta 
ustawa ma doprowadzić czy przyczynić się do poro-
zumienia z Komisją Europejską. Które przepisy tej 
ustawy zmierzają do kompromisu, o którym wiele 
razy mówili ministrowie tego rządu? To pierwsze 
pytanie.

Drugie. Przepisy tej ustawy przyznają prezesom 
sądów rejonowych kompetencje w zakresie powierza-
nia funkcji przewodniczących wydziałów oraz ustala-
nia podziału czynności w tych sądach. Rozumiem, że 
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(senator L. Czarnobaj) Prezes sądu rejonowego, powoływanie na funkcję 
i odwoływanie z funkcji sędziów w sądzie rejonowym. 
No cóż, wyjaśnię, bo przynajmniej dla niektórych, 
jak rozumiem, tu jest jakieś wzmocnienie pozycji 
prezesa czy przydanie mu dodatkowych uprawnień, 
a w związku z tym jest to podejrzane, bo można sobie 
oczywiście dośpiewać tezę, że tego prezesa to powołał 
zły minister sprawiedliwości i w związku z tym on 
jest zły i będzie podejmował złe decyzje personalne, 
a projekt w rzeczywistości przesuwa kompetencje 
w odniesieniu do sądów rejonowych z prezesów są-
dów okręgowych na prezesów sądów rejonowych.

To już wybrzmiało dzisiaj w dyskusji, ale przy-
pomnę: każdy prezes jest rozliczany przez prezesów 
nad nim, a na końcu administracyjnie przez mini-
stra sprawiedliwości ze sprawności funkcjonowania 
sądu. Jak można być rozliczanym, będąc np. prezesem 
wielkiego sądu rejonowego, gdzie jest 150 sędziów 
i 1 tysiąc pracowników, jeżeli nie ma się wpływu na 
to, kto będzie przewodniczącym wydziału, kierow-
nikiem sekcji itd., a o te decyzje personalne trzeba 
się zwracać do prezesa sądu okręgowego? Więc tak 
naprawdę projekt stawia pewne rzeczy z głowy na 
nogi. Jeżeli ma się odpowiedzialność, jeżeli ma się 
powierzone zadania, to powinno się mieć kompe-
tencje, które umożliwiają wywiązywanie się z tych 
zadań. Te kompetencje i tak były w rękach prezesów 
powoływanych przez ministra sprawiedliwości. Tak, 
oczywiście, jakiś czas temu w tej Izbie była dyskusja 
na ten temat. Teraz te kwestie przenosimy na poziom 
niższy, bo jest to racjonalne, bo umożliwia to lepsze 
zarządzanie, szybsze zarządzanie, odciąża prezesów 
okręgowych od rzeczy, co do których nie mają wy-
starczającej wiedzy, bo dotyczą one sądów rejono-
wych, często odległych od centrali, czyli siedziby 
sądu okręgowego.

Tak, teraz prezes rejonowy będzie mógł powierzać 
funkcję, będzie mógł odwoływać z funkcji. Tak jak 
dotychczas w sądach rejonowych mógł to robić pre-
zes okręgowy, tak teraz będzie mógł to robić prezes 
rejonowy.

Jeżeli chodzi o brak kworum, to jest to fałszywie 
przedstawiane w mediach i w niektórych wypowie-
dziach dzisiaj też to było przedstawiane, jakoby mogło 
to doprowadzić do sytuacji, w której spotkają się 2, 
3 osoby, nazwą się zgromadzeniem albo zebraniem 
sędziów i coś tam sobie uchwalą, coś, co jest istotne 
od strony prawnej, czy np. zaopiniują kandydatów na 
stanowiska sędziowskie, czy wybiorą reprezentanta 
danego środowiska sędziowskiego do kolegium. Tak 
nie jest, bo jeżeliby spojrzeć do prawa o ustroju sądów 
powszechnych, co zawsze warto zrobić, dyskutując 
na ten temat, to można by zobaczyć, że o zgromadze-
niach w sądzie okręgowym czy w sądzie apelacyj-
nym prezes ma obowiązek zawiadomić na 2 tygodnie 
przed terminem zgromadzenia. W związku z tym… 

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale minister nie 
zrozumiał, chyba nie zrozumiał…)

Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pan je zadał w tym 

samym…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Odpowiedzi nie 

było.)
Pan minister nie zrozumiał, więc je powtarzam 

i będę powtarzał aż do skutku, żeby pan minister 
powiedział: „tak” lub „nie”.

(Senator Bogdan Borusewicz: To proste pytanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Tak. Pytanie o spór z Komisją Europejską: jak to 
przedłożenie ma umożliwić kompromis? To oczywi-
ście moja ocena, w związku z tym można się z nią 
zgodzić albo i nie. No i pytanie jest o ocenę, w związ-
ku z tym trudno precyzyjnie odpowiedzieć. W mojej 
ocenie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Prosiłem o wska-
zanie przepisu.)

W mojej ocenie ta ustawa nie ma specjalnego 
związku ze sporem z Komisją Europejską. Nie wiem, 
czy ona umożliwi kompromis, czy ewentualnie za-
ogni ten spór. Jak się wydaje, ta ustawa dotyczy spraw, 
których prawo unijne nie dotyczy, w związku z tym… 
Oczywiście można twierdzić…

(Senator Piotr Zientarski: Ono nie dotyczy pra-
worządności?)

…że Komisja Europejska zaskarży każde przepisy 
uchwalone przez polski parlament, ale jest pytanie, 
czy jest do tego uprawniona. Ja nie widzę możliwości 
tego, ażeby tego rodzaju rozwiązania de facto pod 
pretekstem niezgodności z prawem unijnym ata-
kować czy kwestionować, ale oczywiście Komisja 
Europejska ma własną logikę działania, dla mnie cza-
sami zupełnie niezrozumiałą. A co się stanie z tym 
postępowaniem, które się toczy? Czy będą wszczyna-
ne jakieś inne? Tego nie wiem. Zakładam – zakładam, 
ponieważ to jest projekt poselski – że ta ustawa nie 
miała na celu w żaden sposób komunikowania się 
z Komisją Europejską, tylko miała na celu wyelimi-
nowanie problemów, które pojawiły się w praktyce 
funkcjonowania polskich sądów powszechnych i Sądu 
Najwyższego.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałabym zadać pytanie. W zasadzie na samym 

początku powiedział pan, Panie Ministrze, że część 
środowiska zabawia się w bojkotowanie. Przede 
wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na niestosow-
ność tego sformułowania. Chodzi panu oczywiście 
o środowisko stowarzyszenia „Iustitia”, którego był 
pan członkiem do 2015 r. Moje pytanie jest takie: czy 
działał pan w obronie niezależności sądownictwa, 
będąc członkiem „Iustitii”? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam krótkie pytanie. No, mam wiele pytań co do 

tych projektów. Konstytucja mówi jasno, że prezydent 
powołuje pierwszego prezesa na 6-letnią kadencję. 
Chciałbym zapytać, jakie były motywy… Czy one są 
panu znane? Czym pani prof. Gersdorf tak podpadła, 
że robicie państwo wszystko, aby skrócić jej kadencję 
czy skazać ją na prezesowanie na uchodźstwie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym o coś zapytać, kontynuując jeszcze wą-

tek pana sędziego Iwulskiego. Mam nadzieję, że pan 
minister trochę bardziej się przyłoży do tego mojego 
pytania, do odpowiedzi na nie. Jaki jest obecnie sta-
tus sędziego Iwulskiego i czy zdaniem Ministerstwa 
Sprawiedliwości może on obecnie pozostawać preze-
sem Sądu Najwyższego? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I jako ostatnia w tej rundzie pytań pani senator 

Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, powiedział pan, że nie jest pan 

politykiem. Rozumiem, że jest pan urzędnikiem. 

Oczywiście, jeżeli wszyscy to zignorują, jeżeli nie 
przyjdą, to wtedy będą np. 3 osoby i podejmą decyzję 
jako zgromadzenie, ale nie można powiedzieć – jak 
to było często w mediach czy w Sejmie prezentowane 
– że znienacka prezes zawoła swoich 2 wiceprezesów 
na kawę i zrobią sobie zgromadzenie. No, trzeba to 
zrobić z 2-tygodniowym wyprzedzeniem i to tę całą 
narrację, myślę, rozbija.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja muszę dopytać. 
Czyli to znaczy, że pan odpowiada na moje pytanie 
w ten sposób, że jeżeli będą 3 osoby, to mogą podjąć 
decyzję. To się zgadza, tak?)

Tak, oczywiście.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To dziękuję bardzo. 

To jest informacja, na którą czekaliśmy.)
Oczywiście.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Oczywiście, tak. Mamy w Polsce sądy 5-osobo-

we i według dzisiejszego stanu prawnego zebranie 
sędziów tego sądu też się mieści w niewielkim po-
koju, a jest zebraniem, czyli organem przewidzia-
nym w prawie o ustroju sądów powszechnych. Mamy 
sądy 5-osobowe i mamy sądy 330-osobowe, jak Sąd 
Okręgowy w Warszawie. Taka jest już uroda naszego 
systemu sądowniczego.

Na temat tego, kto nad tym pracował i kto był 
twórcą projektu, już chyba 3 razy odpowiadałem. 
Nie wiem, czy jest potrzeba, żebym po raz czwarty 
to powtarzał. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Kolejny do zadania pytania zapisał się pan mar-

szałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, to, co nazywacie reformą, zo-
stało w sądach powszechnych wprowadzone mniej 
więcej rok temu. Niech pan mi powie, jak wygląda 
obecnie sprawność sądów powszechnych. Czy skró-
cił się czas rozstrzygnięć? Czy zmniejszyła się liczba 
spraw w związku z tym? I to są 2 moje zasadnicze 
pytania.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Sztark.
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(senator B. Zdrojewska) się nie tłumacząc albo podając kuriozalne wytłuma-
czenie. Ta ustawa na szczęście przenosi te kompeten-
cje do Krajowej Rady Sądownictwa, w związku z tym 
myślę, że takich przypadków już być nie powinno. 
Krajowa Rada Sądownictwa, po pierwsze, nie jest cia-
łem tylko sędziowskim, a po drugie, jest dużo bardziej 
oddalona od jakichś uwarunkowań lokalnych, które 
niestety grają swoją rolę przy podejmowaniu takich, 
a nie innych decyzji. Tak więc pewnie mogłoby być 
lepiej z tymi wynikami, ale niestety postawa części 
środowiska sędziowskiego utrudnia sprawne zarzą-
dzanie sądami i sprawiedliwy rozdział pracy, która 
jest do wykonania.

Co do „Iustitii”… Na Boga, nie wiem, jaki to ma 
związek z tym przedłożeniem, ale tak, byłem człon-
kiem „Iustitii” i zostałem wykluczony. Działałem 
w obronie niezależności sędziowskiej…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Ministrze, nie 
musi pan odpowiadać na pytania, które ewidentnie 
nie są związane z tematem.)

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Uznałem, że muszę. No, staram się…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie musi pan. 

Nawet pan nie powinien.)
Dobrze.
Czym nam podpadła prezes Gersdorf?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Znowu…)
No, nie wiem, jak miałbym tutaj odpowiedzieć. 

Pani prezes Gersdorf nie złożyła wniosku o prze-
dłużenie prawa do orzekania, a zgodnie z ustawą, 
legalnie obowiązującą… tą, która obowiązuje, a nie 
tą, o której dzisiaj…

(Głos z sali: Nie musiała.)
Jaki jest status sędziego Iwulskiego? No, znowu 

trudno znaleźć związek. W mojej ocenie jest to status 
prezesa Izby Pracy, który w związku z wakatem na 
stanowisku pierwszego prezesa wykonuje czynności 
pierwszego prezesa do czasu wyboru nowego pierw-
szego prezesa bądź też wyznaczenia przez pana pre-
zydenta, zgodnie z bodajże art. 111 ustawy o Sądzie 
Najwyższym, sędziego wykonującego obowiązki 
pierwszego prezesa. Taki jest status pana sędziego 
Iwulskiego w dniu dzisiejszym. Tak mnie się wydaje.

Jeżeli kogoś uraziło moje sformułowanie o zaba-
wianiu się… No jest takie powiedzenie: źle się pań-
stwo bawicie. To, o czym mówiłem, rzeczywiście 
jest złe i szkodliwe dla państwa, ale być może było 
to porównanie nie na miejscu. Bardzo przepraszam.

Jeżeli chodzi o Prokuraturę Krajową, to tutaj, 
w tym przedłożeniu, jest dokładnie ta sama treść nor-
matywna, która częściowo znajdowała się w ustawie 
– Prawo o prokuraturze, częściowo w rozporządze-
niu. Ponieważ jednak zgodnie z zasadami tego rodza-
ju uprawnienia związane ze statusem prokuratora, 
Prokuratury Krajowej i zamieszkiwaniem w innej 

Jak pan może używać takiego języka i jako urzęd-
nik mówić, że jakaś grupa sędziów się zabawia? To 
jest, Panie Ministrze, niedopuszczalne. Skąd u was, 
w Ministerstwie Sprawiedliwości, ten wykluczają-
cy język, obraźliwy dla wielu ludzi, którzy z takim 
oddaniem wykonują swoją pracę? Pan wywodzi się 
z tego środowiska i nie powinien pan tego robić. Jeżeli 
pan chce być politykiem, to proszę być politykiem, 
a nie mówić, że jest pan urzędnikiem. Nie jest pan 
urzędnikiem, urzędnik nie używa takich słów.

I druga kwestia. Chciałabym, żeby pan nam wy-
tłumaczył, skąd się wziął ten fragment, który dotyczy 
przyznania prokuratorom Prokuratury Krajowej, któ-
rzy uzyskali zgodę na zamieszkanie poza miejscowo-
ścią jednostki organizacyjnej prokuratury, prawa do 
nieodpłatnego zakwaterowania oraz zwrotu kosztów 
ponoszonych z tego tytułu w siedzibie Prokuratury 
Krajowej. Proszę powiedzieć, czego to dotyczy. Ile 
to będzie kosztowało? Jakiej grupy prokuratorów to 
dotyczy? Czy to działa wstecz? Czy to jest usankcjo-
nowanie tych praktyk, które były dotychczas w pro-
kuraturze? Dziękuję bardzo.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Co do sprawności 

sądów po reformie, to nie jestem przygotowany, jeśli 
chodzi o liczby, bo nie sądziłem, że tego rodzaju py-
tania będą zadawane w kontekście ustawy, która jest 
procedowana przez Wysoką Izbę. Z pamięci mogę 
powiedzieć, że w niektórych pozycjach rzeczywiście 
już widać postęp, m.in. dzięki lepszemu, bardziej 
sprawiedliwemu zarządzaniu sądami przez nowo 
powołanych prezesów. Ale mogłoby być dużo lepiej, 
gdyby nie blokady ze strony niektórych sędziów, tym 
razem skupionych w organach w postaci kolegiów 
sądów apelacyjnych. No, de facto decyzje zarządcze 
prezesów są sabotowane, są uchylane. Podam bardzo 
prosty przykład. W jednym pionie – z reguły jest to 
pion karny, bo piony karne są dużo mniej obciążone 
niż piony cywilne czy gospodarcze – sędziów jest 
za dużo, w drugim jest ich za mało. Prezes musi coś 
z tym zrobić, bo odpowiada za sąd, a więc przesuwa 
sędziego tam, gdzie on jest potrzebny. Sędzia odwołu-
je się do kolegium sądu apelacyjnego, a kolegium sądu 
apelacyjnego uchyla tę decyzję, częstokroć zupełnie 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, chwilę temu stwierdził pan, że 
będąc członkiem jakiegoś gremium, ma się obowią-
zek uczestniczyć w jego pracach, a unikanie tego 
obowiązku można traktować jako bojkot. Krajowa 
Rada Sądownictwa w kadencji obecnego rządu zbie-
rała się na posiedzeniach 68 razy. Terminy posiedzeń 
znane są z co najmniej 3-miesięczym wyprzedze-
niem. Członek Krajowej Rady Sądownictwa minister 
Ziobro, o ile wiem, nie uczestniczył w żadnym po-
siedzeniu Krajowej Rady Sądownictwa. Jak by pan 
minister to nazwał? Czy to też by pan zakwalifikował 
do bojkotu, czy określił to jakimś innym terminem? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Łyczak.

Senator Józef Łyczak:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ostatnio pre-

mier Morawiecki ogłosił, że rolnictwo jest najważ-
niejszym działem gospodarki i od tego, w jakiej kon-
dycji będzie rolnictwo, będzie zależało to, jak będzie 
również wyglądała nasza gospodarka. Na licznych 
spotkaniach z mieszkańcami przede wszystkim wsi, 
z przedsiębiorcami rolnymi spotykamy się z bardzo 
wieloma pytaniami, pytaniami, które mają sens do-
pingujący. Mieszkańcy pytają, głównie ci poszkodo-
wani, którzy po prostu zostali okradzeni, oszukani, 
jak długo jeszcze te reformy będziemy prowadzili. 
Dziwią się, że prowadzimy je tak długo, nieudolnie…

(Głos z sali: Brawo!) (Oklaski)
Nie o to mi chodziło.
(Wesołość na sali)
…I pytają, kiedy wreszcie reformy zostaną za-

kończone…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…i będziemy żyli w bezpiecznym państwie, 

w którym sądy będą działały szybko, sprawnie i sku-
tecznie. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: I sprawiedliwość będzie po naszej 
stronie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

miejscowości powinny być określone w ustawie, ko-
nieczne było to przedłożenie. Jeżeli chodzi o koszty 
czy inne rzeczy, to ono niczego nie zmienia w odnie-
sieniu do dzisiejszego stanu prawnego, ale porządkuje 
pewną materię, która zgodnie z regułami powinna 
być materią ustawową, a nie materią podustawową. 
Kosztów dla podatnika to nie powoduje. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I ostatnia runda pytań.
Pan senator Zientarski.
(Głos z sali: Dlaczego?)
Dlatego, że zamknęliśmy…
(Senator Piotr Zientarski: Panie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie zamknął pan, 

Panie Marszałku…)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zaraz, zaraz…)
(Senator Piotr Zientarski: Panie Ministrze…)
(Senator Bogdan Borusewicz: W sprawie formal-

nej, Panie Marszałku.)
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:

W sprawie formalnej. Ja bym prosił pana ministra, 
w związku z tym, że nie jest pan w stanie dokładnie 
odpowiedzieć na moje pytanie, o odpowiedź pisemną. 
I zapisuję się do następnego pytania.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, reformujecie wymiar sprawiedli-

wości, czyli niewątpliwie zależy wam na podnoszeniu 
wiarygodności, autorytetu sądów. Proszę powiedzieć, 
czy pana zdaniem takie powołanie sędziów podniesie 
ich autorytet i autorytet Krajowej Rady Sądownictwa, 
skoro na 10 tysięcy sędziów zgłosiło się 18 i wstydzą 
się ujawnić osoby, które ich, że tak powiem, zareko-
mendowały? Czy to służy podniesieniu autorytetu, 
czy… No, pan sobie dokończy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wcisła.
(Głosy z sali: Wcisła.)
Wcisła. A jak ja powiedziałem?
(Głos z sali: Wcisła.)
(Głos z sali: Dobrze pan powiedział.)
(Głos z sali: Brawo, Panie Marszałku.)
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(senator W. Sługocki) wianie pomników, ale duże uznanie należy się tym 
sędziom, którzy się na to zgodzili, całej osiemna-
stce, ponieważ w środowisku sędziowskim trwała 
regularna nagonka niejako z oczekiwaniem, że ten 
nowy tryb, uchwalony przecież przez parlament su-
werennego państwa, nie zostanie zastosowany, bo po 
prostu sędziowie się nie zgłoszą. Był bojkot towarzy-
ski, było niepodawanie ręki, były plakaty „Sędzio 
Mazurze”, „Sędzio Kurcyusz-Furmanik” itd., itd., 
które wisiały na ulicach, „zrezygnuj”, no, potężna 
presja. Zachowanie dla mnie zupełnie niezrozumiałe, 
głęboko nieetyczne i nakierowane tylko i wyłącznie 
na sparaliżowanie legalnej procedury. Nie udało się, 
właśnie dlatego, że się znalazło tych 18, którzy po-
trafili się postawić.

A ponieważ pewnie nie wszyscy państwo sena-
torowie to wiedzą, to polecam lekturę – myślę, że 
akurat pytający, pan senator Zientarski jako długo-
letni członek Krajowej Rady Sądownictwa może to 
wiedzieć – z ilu kandydatów wybierano poprzednią 
sędziowską część Krajowej Rady Sądownictwa, kiedy 
nie było wyboru przez parlament, nie było żadnej 
presji, nie była to kwestia, która kogokolwiek poza 
środowiskiem sędziowskim interesowała.

(Głos z sali: Z 20 sędziów…)
Tak, z 20 sędziów wybierano 15. Tak. Ostatnie 

wybory…
(Głos z sali: Lepszych…)
To pańska ocena, czy lepszych.
Proszę popatrzeć na poprzedni skład Krajowej 

Rady Sądownictwa. Tam był chyba 1 doktor nauk 
prawnych, chociaż sędziów Sądu Najwyższego i wyż-
szych instancji było wielu, a teraz jest 4. Można po-
wiedzieć: lepsi, gorsi. Każdy niech sobie zostawi…

(Głos z sali: Przecież nie można…)
Mówię o składzie Krajowej Rady Sądownictwa, 

o sędziowskiej części. Wśród 15 jest 4 doktorów nauk 
prawnych, a w poprzednim składzie, jeżeli chodzi 
o sędziowską część, była chyba tylko pani sędzia 
Gonera, jeżeli się nie mylę.

Wtedy wybierano z 20 sędziów, nie było żad-
nej presji, nie było żadnej nagonki, nie było gróźb. 
Teraz była presja, nagonka, groźby i 18 się zgłosiło. 
Widzicie państwo senatorowie jakąś wielką różnicę? 
Ja jej specjalnie nie widzę, poza tym, że dobrze, że 
się znalazło 18 sprawiedliwych i się zdecydowali.

(Senator Piotr Zientarski: Tyle że mieli autorytet.)
A to, że listy poparcia są niejawne, to już jest de-

cyzja ustawodawcy. Nawet minister Ziobro się wy-
powiedział, że w przyszłości…

(Głos z sali: Nie mamy…)
W mojej ocenie jest, ale oczywiście jesteśmy kwa-

lifikowanymi prawnikami i możemy się spierać co 
do wykładni.

Minister Ziobro się wypowiedział, że nie widzi 
potrzeby, żeby tak było w przyszłości, ale to oczywi-

Panie Ministrze, chciałbym zapytać – bo mówił 
pan, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego traci 
swoje stanowisko zgodnie z przepisami prawa, zgod-
nie z legalnie obowiązującym prawem – czy według 
pana konstytucja jest legalnie obowiązującym pra-
wem. I jak to się ma do art. 183, który mówi o tym, 
że kadencja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
jest kadencją 6-letnią, a zatem pani prezes powinna 
trwać na stanowisku do końca roku 2020? To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie. Czy nie uważa pan, że tak ważna ustawa 
ustrojowa nie powinna być procedowana jako projekt 
poselski, ale jako projekt rządowy? Bo wiem, że nie 
można odebrać posłom tego prawa inicjatywy po-
selskiej, ale skoro państwo jesteście tak zgodni z tą 
inicjatywą poselską, to czy nie powinniście przejąć 
tego projektu ustawy i dla dobra i jego, i polskiego 
społeczeństwa poddać go procedurze zarówno kon-
sultacji międzyresortowych, jak i konsultacji spo-
łecznych, w tym konsultować go ze środowiskami 
prawniczymi, także tym środowiskiem, do którego 
pan należał. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I jako ostatnia w tej rundzie pytań jest zgłoszona 

pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie. Panie Ministrze, czy podlegli 

panu ministrowi Ziobrze prokuratorzy Prokuratury 
Krajowej mogą trafić zgodnie z tą ustawą do Sądu 
Najwyższego jako sędziowie?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję…)
Nie, ale obojętnie jakiej… Tak, chodzi mi o pro-

kuratorów.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tak, do Krajowej 

Rady Sądownictwa zgłosiło się 18 sędziów, 15 zostało 
wybranych. Czy to podnosi prestiż? Nie wiem, czy 
podnosi, czy nie podnosi. Uważam, że może nie sta-
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) jest właśnie rzeczywistość, która wynika z jednego 
przepisu. Ten przepis funkcjonuje bowiem w otocze-
niu innych przepisów, całego aktu, w tym wypadku 
najwyższego aktu, czyli konstytucji, także przepisu, 
o którym pan senator nie wspomniał, odnoszącego się 
do upoważnienia ustawodawcy zwykłego do określe-
nia wieku spoczynkowego sędziów. Dlatego też nie 
widzę tutaj żadnej niezgodności z konstytucją, tylko 
potrzebę wykładania konstytucji rzetelnie, łącznie, 
a nie z wybraniem wyrwanych fragmentów po to, 
żeby udowodnić pewną tezę.

(Głos z sali: Panie Ministrze, za chwilę uzupełnię. 
Mówi pan nieprawdę…)

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Czy ta ustawa nie powinna być procedowana w trybie 

rządowym? No, nie jest zadaniem przedstawiciela rządu 
recenzowanie działań parlamentarzystów. To parlamen-
tarzyści wzięli na siebie ciężar usunięcia problemów 
wynikających z funkcjonowania Sądu Najwyższego 
i sądów powszechnych oraz jeszcze kilku innych kwe-
stii, które są w tej ustawie. Gdyby nie parlamentarzyści, 
to pewnie minister sprawiedliwości też by mógł się tym 
zająć, ale podejrzewam, że na decyzje posłów miała 
wpływ nagłość tej sytuacji, tych problemów, w związku 
z zapowiedzianą obstrukcją procesu naboru na stano-
wiska sędziów Sądu Najwyższego. Wszystko to spo-
wodowało, że posłowie w poczuciu odpowiedzialności 
za państwo zechcieli zająć się tym problemem i stąd 
spotykamy się dzisiaj i dyskutujemy nad tą ustawą.

Czy prokuratorzy Prokuratury Krajowej czy jakiej-
kolwiek innej jednostki zgodnie z tą ustawą mogą trafić 
do Sądu Najwyższego? Ta ustawa w żaden sposób nie 
zmienia kryteriów warunkujących wejście do Sądu 
Najwyższego, w związku z tym prokuratorzy mogli 
i będą mogli tam trafić, tak samo jak sędziowie z 10-let-
nim stażem, jak adwokaci, notariusze, doktorzy habi-
litowani nauk prawnych, radcowie prawni i może ktoś 
jeszcze, kogo pominąłem. Ta ustawa w ogóle tego nie 
zmienia. Dla informacji Wysokiej Izby może podam, 
że wedle mojej wiedzy, bo akurat to sprawdziliśmy, 
przywoływany już prezes Iwulski został sędzią Sądu 
Najwyższego po 12 latach, łącznie z asesurą, orzeka-
nia. No, nie jest to jakiś wygórowany okres… Czyli 
taki stan rzeczy, że ten 10-letni okres jest potrzebny, 
to jest stan rzeczy utrzymujący się bodajże od 30 czy 
40 lat. Widziałem tekst ustawy z 1984 r. i tam też było 
10 lat jako minimalny okres orzekania, żeby się ubiegać 
o stanowisko sędziego Sądu Najwyższego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Kolejna runda pytań. Pan marszałek Borusewicz. 

Nie ma go. Pan senator Duda.

ście nie on decyduje. Na dziś listy poparcia po prostu 
są niejawne, a Ministerstwo Sprawiedliwości z całą 
pewnością nie może nawoływać do nierespektowania 
porządku prawnego. Dlatego też na dziś nie są znane 
listy poparcia, tzn. imiona i nazwiska.

Dlaczego członek Krajowej Rady Sądownictwa, 
minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro z reguły 
nie stawiał się na te posiedzenia? To oczywiście jest 
nie do mnie pytanie, ponieważ jest to uprawnienie 
osobiste. Nie można tu zastąpić. Gdyby mógł, to 
pewnie by mnie wysyłał, ponieważ wywodzę się ze 
środowiska sędziowskiego, jest to dla mnie łatwiejsze, 
a z całą pewnością nie mam tak wielu obowiązków 
jak minister sprawiedliwości, prokurator generalny. 
Podejrzewam, że chodzi po prostu o nadmiar obo-
wiązków wiążących się z piastowaniem tych 2 bardzo 
ważnych i obciążających urzędów, skupionych w jed-
nej osobie, zgodnie z polską tradycją w tym zakresie.

Teraz pytanie pana senatora odnoszące się do 
wsi, do oczekiwań społeczeństwa, do tego, jak długo 
jeszcze będzie trwało reformowanie wymiaru spra-
wiedliwości. Chciałbym, żeby trwało jak najkrócej, 
ale dyskusja, która toczy się też w Wysokiej Izbie, 
pokazuje, że niektórych rzeczy, które się zdarzyły 
i które obserwujemy, nikt sobie wcześniej nie wy-
obrażał, bo tego rodzaju zachowania jak bojkotowanie 
zebrań czy zgromadzeń sędziowskich albo jak próba 
sparaliżowania wyborów sędziów Sądu Najwyższego 
nigdy jeszcze w polskiej historii się nie zdarzyły. Tak 
samo nie znam przykładów, żeby tego rodzaju historie 
miały miejsce w państwach, z którymi powinniśmy 
się porównywać i do których sprawności i bogactwa 
chcielibyśmy dążyć. Tak więc czasem jest tak, że są 
kolejne ustawy, dlatego że coś nas zaskakuje. A np. 
zaskakuje nas zaciekłość części środowiska sędziow-
skiego i dużej części środowiska prawniczego jako 
takiej w robieniu wszystkiego, ażeby plan reformy 
wymiaru sprawiedliwości się nie powiódł.

Czy konstytucja jest legalnym prawem? No, to 
chyba jest oczywiste dla każdego w Polsce, a już 
zwłaszcza dla urzędników państwowych czy parla-
mentarzystów. Czy tam jest napisane, że jest 6 lat 
kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego? 
Oczywiście jest tak napisane w przepisie, który pan 
senator cytował. Czy tam jest też inny przepis, któ-
ry stanowi, że wiek spoczynkowy sędziów określa 
ustawa? Tak, jest tam taki przepis. Czy to oznacza, że 
ustawodawca zwykły mógł określić wiek przechodze-
nia w stan spoczynku sędziów? Tak, oczywiście mógł, 
zgodnie z konstytucją, i uczynił to. Pani prezes… była 
prezes Gersdorf osiągnęła ten wiek. Miała szansę 
dalej orzekać, ale nie skorzystała z tej możliwości. 
Nie można wyjąć jednego przepisu z konstytucji i po-
wiedzieć: o, właśnie posiedliśmy wiedzę tajemną, to 
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wypychane są kobiety, które, jeśli zdecydują się ro-
dzić dzieci świeżo po studiach, muszą wybrać – albo 
kariera zawodowa w prokuraturze, w sądownictwie, 
albo rodzenie dzieci i urlopy macierzyńskie, bo po 
prostu nie zdążą się już potem zmieścić w tym czasie.

Siłą rzeczy wyklucza to też osoby, które z różnych 
względów nie mogły zrobić studiów w takim czasie, 
w jakim chciały je zrobić, czyli, powiedzmy, w wieku 
od dziewiętnastu do dwudziestu paru lat, i zaczęły 
studia później, bo one również nie będą mogły wejść 
do zawodu.

Ale największą moją bolączką jest – i w tej sprawie 
dostałem kilkadziesiąt maili – sytuacja prawna osób, 
które dzisiaj pełnią funkcję asesorów czy asystentów. 
Osoby te posiadają często wieloletnie doświadczenie, 
4-, 5-, 6-letnie, ale nie będą mogły przystąpić do apli-
kacji, bo się nie zmieszczą w limitach wiekowych, 
a jednocześnie osoby zdecydowanie młodsze, które 
mają dużo krótszy staż, np. roku czy dwóch, w takiej 
aplikacji będą mogły uczestniczyć.

I moje pytanie do pana ministra jest następujące… 
Tak na marginesie dodam, że trybunał unijny wypo-
wiedział się w podobnej sprawie, tylko tam dotyczyło 
to wieku przyjmowania ludzi do służby w Policji. 
Krytycznie się wypowiedział, chciałbym dodać. 
I moje pytanie do pana ministra dotyczy tego, jaka 
będzie sytuacja prawna tych osób, jaka będzie dal-
sza ścieżka ich kariery, osób, które dzisiaj tak z dnia 
na dzień tą ustawą zostały pozbawione możliwości 
wejścia do zawodu, mimo tego…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…że od wielu lat do tego się przygotowywały.
Już kończę, Panie Marszałku, już kończę.
Czy państwo nie obawiają się pozwów w tej spra-

wie? Bo te osoby mogą na podstawie czy to przepi-
sów unijnych, czy naszego art. 32 konstytucji składać 
stosowne pozwy.

I ostatni wątek tego samego pytania. Czy pan mi-
nister ma takie informacje, jakiej liczby osób dzisiaj 
dotyczy to wykluczenie z zawodu? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Przypominam o regulaminowym limicie czasu na 

zadanie pytania, czyli o 1 minucie.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Ja chciałbym, żeby pan, Panie Ministrze, opisał 

mi szczegółowo sytuację, która bulwersuje nie tylko 
mnie, ale i wiele innych osób, nie tylko tych będących 
prawnikami, która dopuszcza możliwość podjęcia po-
zytywnej decyzji przez Krajową Radę Sądownictwa 
w przypadku, w którym nie wszystkie dokumenty 

Senator Jarosław Duda:

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, kto dzisiaj jest, pana zdaniem… 

Tu jestem.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Przepraszam.)
Dziękuję bardzo.
Kto dzisiaj, pana zdaniem, jest prezesem pierw-

szym albo niepierwszym Sądu Najwyższego? Gdyby 
pan mógł mi odpowiedzieć na to pytanie… Czy to jest 
pan Iwulski, czy to jest pani Małgorzata Gersdorf? 
I jeśli pan marszałek pozwoli… Mogę zadać jeszcze 
jedno pytanie?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę. Byle zmie-
ścił się pan w limicie 60 sekund.)

Dziękuję. Oczywiście.
(Senator Czesław Ryszka: Żeby pan senator takie 

pytania zadawał…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Chciałbym powiedzieć, do pana senatora Ryszki, 

że mogę zadawać takie pytania, jakie chcę. A pan 
zadaje takie, że czasami nie wiem, co mam zrobić 
z oczami. Ale to już jest inna rzecz.

(Rozmowy na sali)
Więc proszę nie przerywać. Zatem chciałbym 

zapytać, Panie Ministrze… Przecież wiele instytu-
cji demokratycznych, sędziowie Sądu Najwyższego, 
środowiska prawnicze w Polsce oraz wszystkie poza 
PiS siły polityczne uznają, że pani prof. Małgorzata 
Gersdorf pełni funkcję pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. Zresztą sama o tym mówi i to dekla-
ruje. I chciałbym zapytać, jak zamierza w tej sprawie 
postąpić Ministerstwo Sprawiedliwości. Czy pań-
stwo…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę. Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy państwo przewidujecie użycie środków przy-

musu fizycznego wobec pani profesor w celu egzeku-
cji swojej interpretacji stanu prawnego?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Ja bym chciał wrócić do kwestii tych moich 

prawników 35+. Mamy dwie sytuacje prawne, Panie 
Ministrze. Jedna – osoby wchodzące do zawodu, które 
nie mogą mieć więcej niż 35 lat, i druga sytuacja, 
osoby, które już w tym zawodzie są, które nie mogą 
mieć więcej niż 40 lat. Konstrukcja samych przepi-
sów oraz upływ czasu, wszystkie przepisy dotyczące 
wieku aplikacji powodują, że z aplikacji tej siłą rzeczy 



68
64. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2018 r.

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

(senator B. Klich) zawodowego i naukowego i że to może ciążyć, odbić 
się na jakości wydawanych orzeczeń i wyroków?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Już, oczywiście.)
Zwięzłe.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Tak.
Kto jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego? 

Nikt. Mamy wakat na tym stanowisku. Aktualnie 
prezes Iwulski wykonuje czynności w związku z tym, 
że prezes Gersdorf przeszła w stan spoczynku.

Co Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza zro-
bić, żeby, nie wiem, wprowadzić nowego prezesa, 
albo, nie wiem, wyprowadzić panią sędzię Gersdorf? 
No nic nie zamierza zrobić, ponieważ to w ogóle nie 
jest temat dla Ministerstwa Sprawiedliwości. Minister 
sprawiedliwości zgodnie z ustawą o działach admi-
nistracji rządowej nie ma kompetencji w odniesieniu 
do Sądu Najwyższego i generalnie zajmuje się sądow-
nictwem powszechnym. Jeżeli chodzi o tę sytuację… 
Cóż, środki przymusu… Trudno to komentować, ale 
generalnie od środków przymusu to jest MSWiA, 
a nie Ministerstwo Sprawiedliwości. Tryb wybor-
czy nowego prezesa również jest całkowicie poza 
Ministerstwem Sprawiedliwości.

Jeżeli zaś chodzi o wiek kandydatów na aplikację 
w KSSiP, to, po pierwsze, nie jest tak, że ta ustawa 
zamyka drogę do urzędu sędziowskiego osobom star-
szym niż mającym odpowiednio 35 i 40 lat. Przecież 
tak nie jest, bo wszystkie te boczne drogi dojścia po-
zostają. Można być adwokatem, radcą prawnym czy 
notariuszem bardzo zaawansowanym wiekowo albo 
profesorem i zostać sędzią – sędzią Sądu Najwyższego 
albo sędzią któregoś z sądów powszechnych czy ad-
ministracyjnych. Najlepszy przykład – całkiem nie-
dawno pan sędzia Rączka, profesor, w wieku bodaj 
63 lat został sędzią Sądu Najwyższego. Zatem i w tym 
stanie prawnym, który dzisiaj obowiązuje, i w tym, 
który będzie obowiązywał, jeżeli ta ustawa zostanie 
przyjęta, też mógłby zostać odpowiednik w takim 
samym wieku sędzią Sądu Najwyższego czy sędzią 
sądu powszechnego.

Ale chodzi o to, żeby nie wykładać jednak dość 
znacznych środków z funduszy publicznych na szko-
lenie w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury 
ludzi, którzy w jakiś sposób nie będą w stanie tego 
długu wobec społeczeństwa spłacić. Ponieważ wcho-

zostały dostarczone. W żadnej innej znanej mi in-
stytucji taka sytuacja się nie zdarzała, przynajmniej 
do niedawna. Z przetargów odpadali ci, którzy nie 
dostarczyli odpowiedniej dokumentacji, na studia nie 
dostawali się ci, którzy nie dostarczyli odpowiednich 
świadectw itd. No, w przypadku każdej instytucji 
warunkiem przyjęcia jest zgodność tego, co się de-
klaruje, z papierami. Jak to jest możliwe, że będzie 
taka sytuacja i jak ma to wyglądać, że mimo braku 
dokumentacji pozytywnie ocenia się kandydata?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, tak mi się nasunęło, słuchając 

pana wywodu… Bo pan powiedział, że ci sędziowie, 
którzy chcieli się zgłosić do tej nowo ukształtowa-
nej KRS, byli przedmiotem nacisków i nagonki. To 
ja bym chciał zapytać, jak pan by określił tę akcję 
billboardową, którą prowadziła Polska Fundacja 
Narodowa? Mieliśmy takie zjawisko, billboardy wi-
siały w całej Polsce. Jak pan to działanie by nazwał? 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I jako ostatni w tej rundzie pytań pan senator 

Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja trochę rozwinę pytanie, któ-

re zadał senator Klich. Widać z zapisów ustawy, że 
projektodawcy odchodzą od procedury nominacyjnej 
sędziów Sądu Najwyższego, która miała, powiedział-
bym, merytoryczny charakter. Ustawa wymagała 
od kandydatów wykazania się kwalifikacjami, do-
świadczeniem zawodowym, dorobkiem naukowym, 
publikacjami. Było wiele wymogów, które wysoko 
ustawiały tę merytoryczną poprzeczkę wobec kan-
dydatów. Obecny zapis mówi, że kandydaci mogą, 
ale nie muszą. W związku z czym otwiera się ścieżka 
do szybkich karier dla sędziów, którzy nie legitymują 
się dorobkiem, doświadczeniem etc. Czy pan mini-
ster nie uważa, że w związku z tym autorytet Sądu 
Najwyższego może ucierpieć poprzez pracę w nim 
sędziów, którzy nie mają wystarczającego dorobku 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) podlegać ocenie Krajowej Rady Sądownictwa. I za-
kładam, że kandydat, który bez usprawiedliwionych 
powodów nie przedstawi swojego wykazu publika-
cji, listy wydanych orzeczeń, napisanych uzasadnień, 
jakichś innych kwestii wskazujących na to, że jest 
to rzeczywiście osoba godna tak wysokiego urzę-
du, jakim jest urząd sędziego Sądu Najwyższego, po 
prostu nie zostanie wybrany. Ale nie można z tego 
powodu, na zasadzie pewnych braków formalnych, 
pozbawiać takiej osoby prawa do ubiegania się o sta-
nowisko sędziego Sądu Najwyższego, bo po prostu nie 
wszystkie dokumenty mogą być dostępne dla takiej 
osoby. I to mogłaby być kolejna możliwość blokowa-
nia całej procedury.

Billboardy Polskiej Fundacji Narodowej nie mają 
chyba żadnego związku z dyskusją, którą tutaj pro-
wadzimy. To są bilbordy właśnie Polskiej Fundacji 
Narodowej, a nie Ministerstwa Sprawiedliwości czy 
rządu, w związku z tym trudno, żebym się do tego 
ustosunkowywał.

Nie odchodzi się od merytorycznych kryteriów, 
pan senator Rybicki wspominał o tym. Te kryteria 
cały czas są takie same. Jest możliwość procedo-
wania nad kandydaturą, w przypadku której nie ma 
wszystkich dokumentów, ale nadal to Krajowa Rada 
Sądownictwa jako organ konstytucyjnie do tego umo-
cowany i powołany będzie odpowiedzialna za wybór.

(Senator Waldemar Sługocki: Dowcip roku.)
W związku z tym to, czy wybierze lepszych, czy 

gorszych kandydatów, to będzie jej decyzja. W ten 
proces decyzyjny w jakiś sposób można zaangażo-
wać pana prezydenta, bo on może powołać sędziego, 
a może mimo pozytywnej opinii sędziego nie powołać 
w związku z tym że, nie wiem, poweźmie wątpliwości 
co do tego, czy jest on wystarczająco dobry i zasłu-
guje na ten urząd.

Czy nowo powołani sędziowie Sądu Najwyższego 
podwyższą autorytet, poziom orzecznictwa tego or-
ganu, czy nie, to oczywiście wszyscy się dowiemy. 
Ja mam nadzieję, że tak będzie, że będzie to lepszy 
Sąd Najwyższy, złożony z lepszych sędziów, a rze-
czywistość będzie oceniana przez każdego osobno. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Panie Ministrze, w jaki sposób ten sąd będzie 

lepszy, skoro państwo obniżacie wymogi dotyczące 
kwalifikacji kandydatów na sędziów? Zwraca na to 
uwagę nasza kancelaria, jest to zapisane w opinii. To 
jest pierwsze pytanie.

dząc do stanu sędziowskiego w zaawansowanym wie-
ku… A przecież nie można ich dyskryminować ze 
względu na wiek, więc jak ktoś wygra konkurs na 
aplikację w wieku lat 60, no to po prostu go wygra. 
Trzeba go będzie przyjąć, zda egzamin sędziowski 
i będzie musiał zostać przyjęty na asesurę, a potem 
pewnie zostanie sędzią, popracuje rok czy 2 lata i uzy-
ska uprawnienie do stanu spoczynku. Czyli wszyscy 
podatnicy będą płacić takiej osobie kilka razy tyle, 
ile płaciliby, gdyby była w normalnym systemie eme-
rytalnym. Czy to jest słuszne? Według mnie nie. Czy 
to jest sprawiedliwe? Według mnie nie. Zwłaszcza 
że są inne drogi dojścia do urzędu sędziowskiego. 
Wiek 35–40 lat… Nie wiem, nie jestem specjalistą 
w tym zakresie, ale no… Nie wiem, dlaczego miałby 
dyskryminować kobiety. No, z reguły z uwagi na 
kwestie biologiczne w tym wieku już dzieci się ma. 
Ale oczywiście mogą jakieś inne wypadki nastąpić.

Nie jest tak, że ta ustawa pozbawia możliwości 
– tak jak pan senator powiedział – ludzi, którzy od 
lat przygotowywali się… No, jak mogli się przygoto-
wywać do aplikacji uzupełniającej, skoro ta ustawa 
w ogóle taką instytucję wprowadza? Skąd te osoby 
lata temu mogły wiedzieć, że posłowie kiedyś wpadną 
na pomysł, żeby była aplikacja uzupełniająca jako 
dodatkowa droga do urzędu sędziowskiego właśnie 
dla asystentów, dla referendarzy? No, nie mogli się 
przygotowywać, bo nie wiedzieli, że coś takiego się 
stanie. Jeśli chodzi o aplikację, tę typową, w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, to poziom 35 lat 
wydaje się jak najbardziej rozsądny.

Co do tego, że nie ma wszystkich dokumentów… 
Dlaczego tak jest? Z bardzo prostej przyczyny. Jeżeli 
np. do Sądu Najwyższego będzie starał się dostać 
dowolny sędzia sądu powszechnego – czy rejono-
wego, czy okręgowego, czy apelacyjnego – to po-
przez odesłanie będzie musiał złożyć m.in., ponieważ 
z tego środowiska się wywodzi i stąd wywodzi się 
jego uprawnienie do zgłoszenia, opinię kolegium sądu 
właściwego i będzie musiało się odbyć zgromadze-
nie, na którym byłby opiniowany. W związku z tym, 
gdyby doszło np. do uniemożliwienia pozyskania tych 
dokumentów, właśnie opinii zgromadzenia, to nie 
można by było procedować dalej nad taką kandyda-
turą. A kandydat przecież nie ma możliwości, żeby 
wymusić sporządzenie takiej opinii. No, dajmy na to, 
że będzie właśnie znowu jakaś taktyka obstrukcyjna. 
I co wtedy? Dobrzy kandydaci odpadną nie dlatego, 
że nie chcieli złożyć dokumentów, tylko dlatego, że 
te dokumenty nie zostały im wydane.

To oczywiście, niezłożenie tych dokumentów, 
efekt tego niezłożenia w celu, w którym ta procedura 
jest ustalona, czyli wyboru najlepszych kandydatów 
na stanowiska sędziów Sądu Najwyższego, będzie 
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(senator B. Zdrojewska) który nazwał pan nawet bojkotem, nie jest utrata braku 
zaufania do Trybunału Konstytucyjnego. Wydaje się, 
że właściwie utraciliśmy arbitra w sprawach legislacji 
i to, co sędziowie czynią, jest – przynajmniej tak mi 
się wydaje – potwierdzeniem zastrzeżeń, które wygła-
szamy w odniesieniu do Trybunału Konstytucyjnego. 
Jakie pan ma zdanie w tej sprawie? Dla mnie właśnie 
tak ta sprawa wygląda.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do zadania pytań?
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Chciałbym zadać pytanie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Będziemy teraz 

grupować po 10 pytań.)
Po 10?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
To ja może 10 zadam, żeby wypełnić obowiązek.
(Wicemarszałek Adam Bielan: W ciągu minuty.)
Ile w tej chwili jest wakatów w sądach? Słyszałem 

o różnych liczbach, o 700, o 600. Pamiętam, że 2 lata 
temu, kiedy na ten temat dyskutowaliśmy, też zada-
waliśmy takie pytanie. Wakatów było wtedy ok. 300. 
Co się stało w tym okresie, że liczba wakatów tak się 
zwiększyła? Jeżeli pan minister nie będzie w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie, to poprosiłbym o odpo-
wiedź na piśmie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, dosyć łatwo i daleko przeszedł 

pan nad moim pytaniem w związku z sytuacją, któ-
ra teraz jest. Oczywiście różnimy się w ocenie tej 
sytuacji. Pan twierdzi, że pani pierwsza prezes Sądu 
Najwyższego jest na emeryturze albo w stanie spo-
czynku. Nie wiem, jak to… Tak możemy to określić. 
Ale pani prezes mówi, że zgodnie z zapisami kon-
stytucji, nadal jest prezesem. Sąd Najwyższy też tak 
twierdzi. Pytanie jest takie. W sytuacji, kiedy będzie 
zmiana, a, jak rozumiem, chcecie państwo do niej 
doprowadzić poprzez takie, a nie inne rozstrzygnię-
cia, które proponujecie… Jak się ta zmiana dokona? 
To po pierwsze.

Po drugie, powiedział pan, co mnie w ogó-
le mocno zdziwiło, że tak naprawdę Ministerstwo 

Drugie pytanie. Pan twierdzi, że pan nie wie, gdzie 
ta ustawa była pisana, kto ją pisał i przygotowywał. 
Myślę, że się tego dowiemy, bo takie rzeczy prędzej 
czy później wychodzą. No, ale pan tego nie wie. To 
proszę powiedzieć, dlaczego jest taki zbieg okoliczno-
ści, że pan nie przyjmuje uwag na przykład naszych 
legislatorów, że pan nie przyjmuje uwag opozycji. 
Czyżby to był taki przypadek, że wszystkie uwagi 
były niesłuszne, a to, co zostało zapisane w tym pro-
jekcie ustaw, w poselskim projekcie, po prostu jakby 
panu z ust wyjęto i jako przedstawiciel ministerstwa 
nie ma pan żadnych zastrzeżeń?

(Senator Mieczysław Augustyn: Przypadek.)
Proszę powiedzieć, jak to jest możliwe. Jak jest 

możliwy taki przypadek? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja się odniosę do art. 5 ustawy 

o prokuraturze. Tu jest bardzo ważna zmiana, zasad-
nicza zmiana, w związku z tym mam następujące 
pytania. Ta zmiana stwierdza, że prokuratura może 
uczestniczyć na prawach strony lub uczestnika po-
stępowania w każdym postępowaniu prowadzonym 
przez organy władzy i administracji publicznej, sądy 
i trybunały, chyba że ustawy stanowią inaczej. Proszę 
mi powiedzieć, czy obecnie są jakieś wyłączenia. Czy 
są jakieś ustawy, które wyłączają ten artykuł? Proszę 
mi powiedzieć, czy dotyczy to także… Rozumiem, że 
dotyczy to postępowania administracyjnego, a także 
innego w samorządach… No, nie tylko, bo tu jest 
„w każdym postępowaniu”. Czy także w postępowa-
niu, jeśli chodzi o kodeks cywilny, kodeks admini-
stracyjny? I na koniec: w jaki sposób prokurator czy 
prokuratura chce w tym uczestniczyć? Czy będzie 
obowiązek powiadamiania prokuratury przez organy 
władzy i administracji publicznej, sądy, trybunały 
o tym, że prowadzone jest jakieś postępowanie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję uprzejmie.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy przyczy-

ną oporu znacznej części środowiska sędziowskiego, 
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(senator J. Duda) teli. Jest 7 czy 8 ustaw, nowelizacja… Czy są jakieś 
usprawnienia, które dotyczą wymiaru sprawiedliwo-
ści? Czy jest coś, co dotyczy przeciętnego obywatela? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Nie widzę chęt-

nych.
Wyczerpaliśmy listę pytań.
Proszę o odpowiedź pana ministra…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja…)
Zapytałem, nie było żadnych zgłoszeń.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja jeszcze się zgła-

szam, ale po tym pytaniu…)
To bardzo proszę. Bardzo proszę, Panie Marszałku. 

Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja chciałem uzyskać 

odpowiedź na te pytania, które zadałem.)
Tak, ale ja grupuję pytania po 10. Czy pan mar-

szałek chce zadać pytanie w tej chwili?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to mnie nie ob-

chodzi, jak pan grupuje pytania.)
Pan senator Zientarski. Bardzo proszę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Można po 100 gru-

pować.)

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, wprowadzacie Izbę 

Dyscyplinarną, ławników do Sądu Najwyższego. To 
moje pierwsze pytanie: dlaczego nie wprowadzili-
ście ławników, skoro chcecie uspołeczniać, do sądów 
okręgowych, odwoławczych, do sądów apelacyjnych, 
tylko do Sądu Najwyższego? To jest pierwsze pytanie.

I drugie… No, może w następnej kolejności, Panie 
Marszałku.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Ale w jakiej następ-
nej kolejności, Panie Senatorze?)

Bo jeszcze chciałem zapytać…
(Wicemarszałek Adam Bielan: To proszę zadawać 

pytania. Czy są jeszcze jakieś pytania?)
A, Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę.)
Panie Ministrze, jeśli chodzi o Izbę Dyscyplinarną, 

to czy adwokaci, którzy będą stać na straży konstytu-
cji i zaskarżać do trybunałów europejskich chociażby 
orzeczenia sędziów, którzy zostali powołani przez 
organ…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam bar-
dzo, proszę wyłączyć telefon…)

…niewłaściwie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam, Panie 

Senatorze, bo czyjś telefon… Bardzo proszę konty-
nuować.)

Sprawiedliwości niewiele ma do Sądu Najwyższego. 
Dlatego chciałbym zapytać: co pan robi na tej mów-
nicy? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Termiński. Bardzo proszę.

Senator Przemysław Termiński:
Przepraszam. Nie dosłyszałem. Przepraszam, 

Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę.)
Panie Ministrze, ja pozwolę sobie ponowić pyta-

nie, bo poprzednio nie dostałem odpowiedzi. Zadając 
to pytanie… Kiedy dyskutowana była kwestia wieku, 
to nie chodziło o sam fakt wprowadzenia instytucji 
aplikacji uzupełniającej, ale raczej o to, że osoby, 
które są dzisiaj asystentami, asesorami, zostały za-
skoczone faktem wprowadzenia limitu wieku. To była 
jakby kwintesencja tego pytania.

Pan mi odpowiedział na pytanie tylko w części. 
Czy nie obawiają się państwo pozwów związanych 
z tym przepisem i jakiej liczby osób dotyczy dzisiaj 
ta sytuacja? Pan minister użył również argumentów 
ekonomicznych. Okej. Ja bardzo cenię argumenty 
ekonomiczne, ale ustawa, chyba wcześniejsza… To 
jest już chyba piąta nowelizacja ustawy. Chwilę wcze-
śniej była procedowana ustawa, która wprowadzała 
wiek emerytalny dla sędziów. Mówiło się o 65 latach. 
Na wniosek sędziego sędzia może przejść na emery-
turę, zachowując prawo do uposażenia, jeśli orzeka 
odpowiednio 25 lat w wypadku kobiet i 30 lat w przy-
padku mężczyzn. A więc takich sytuacji, że sędzia 
po 2 czy 3 latach odchodzi na emeryturę w świetle 
obowiązujących przepisów – ta ustawa jest chyba 
sprzed miesiąca – jakby nie ma. A zatem te argumenty 
ekonomiczne są niepełne i jakoś do mnie nie przema-
wiają. Stąd moje pytanie do pana ministra. Czy nie 
obawiacie się pozwów? Jakiej liczby osób dotyczy ta 
sytuacja? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia?
Pan senator Wach.
(Głos z sali: Florek.)
Przepraszam. Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Ministrze, czy w tej ustawie są jakieś prze-

pisy, które wprowadzają usprawnienia dla obywa-
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(senator P. Zientarski) (Senator Barbara Zdrojewska: A uwagi Biura 
Legislacyjnego Senatu?)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Wyjaśniałem również, dlaczego nie uważamy tych 

uwag za trafne. Zarówno na posiedzeniu komisji nie 
widzieliśmy, jak i tutaj nie widzimy tej niezgodności 
z konstytucją podnoszonej m.in. w kontekście znie-
sienia kworum. No ale rzecz jasna możemy się różnić 
w ocenach, nie tylko z opozycją, ale także z Biurem 
Legislacyjnym Senatu. No, jest to możliwe, to są kwe-
stie ocenne.

Art. 5 prawa o prokuraturze. Nie wiem, z czego 
to wynika, czy z niewiedzy, czy z poszukiwania spi-
sku zupełnie nie w tym miejscu, gdzie ewentualnie 
należałoby go szukać. Żadnego spisku w tej ustawie 
nie widzę. Art. 5 w wersji dzisiaj obowiązującej od 
art. 5 w wersji z przedłożenia sejmowego różni się 
tylko tym, że dopisuje się w środku zdania, które dzi-
siaj brzmi „prokurator może uczestniczyć w każdym 
postępowaniu prowadzonym przez organy władzy 
i administracji publicznej, sądy i trybunały, chyba że 
ustawy stanowią inaczej”, słowa „na prawach strony 
lub uczestnika postępowania”.

Były wątpliwości na tle przepisu, który dzisiaj 
obowiązuje, kim właściwie jest ten prokurator, jeżeli 
odpowiednia procedura wyraźnie tego nie reguluje. 
Procedura, np. cywilna, która jest mi najbliższa, 
bo pracowałem przez całe życie jako sędzia gospo-
darczy, oczywiście stanowi, że ma on uprawnienia 
strony, chociaż stroną oczywiście nie jest. Ale nie 
wszystkie procedury są na tyle precyzyjne. Żeby 
rozwiać tę wątpliwość, została, jak rozumiem, za-
proponowana zmiana treści przepisu, poprawka 
o charakterze porządkującym, a z niektórych wy-
powiedzi, które tutaj wybrzmiały, wynika, że jest to 
jakieś poszerzenie zakresu działalności prokuratury. 
Prokuratura w każdym praworządnym państwie ma 
stać na straży interesu publicznego, a ten się pojawia 
i w sprawach karnych – to oczywiste, bo tam jakby 
z natury rzeczy prokurator jest uczestnikiem postę-
powania – i w sprawach administracyjnych, i w spra-
wach cywilnych, i w innych sprawach. Prokurator 
nie jest od decydowania, ale jest od przedstawiania 
organowi decyzyjnemu, organowi administracji 
publicznej czy sądowi określonego poglądu. On 
ma stać na straży interesu publicznego. I tego do-
tyczy art. 5, tak w wersji dzisiaj obowiązującej, jak 
i w wersji z przedłożenia.

Czy będzie obowiązek powiadamiania prokura-
tora? Oczywiście w ramach tego przepisu takiego 
obowiązku nie ma. Jeżeli w jakiejś procedurze taki 
obowiązek występuje, np. w karnej… W art. 5 próżno 
szukać nałożenia na organ decydujący, sąd, organ 
administracji publicznej obowiązku powiadamiania 
prokuratora. Prokurator może powziąć wiedzę z do-
wolnego źródła i dokonać oceny, że interes publiczny 

…powołany zdaniem prawników, obrońców, ad-
wokatów… Czy w takiej sytuacji, jeśli będą interpre-
towali konstytucję tak jak większość konstytucjona-
listów i profesorów wszystkich wydziałów prawa, to 
będą pociągani do odpowiedzialności dyscyplinarnej?

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy pan minister uważa, że ta liczba kandydatów 

na ławników Sądu Najwyższego, którzy się zgłosili 
do Senatu, jest sukcesem, czy nie?

I pytanie pomocnicze: dlaczego taka mała liczba 
osób, mimo że kryteria są bardzo niskie, zgłosiła się 
na ławników Sądu Najwyższego? Bo zgłosiło się 16 
osób, jak pamiętam, wybraliśmy 13, a są 32 miejsca.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Starałem się już 

wcześniej wyjaśnić, ale mogę powtórzyć w odpo-
wiedzi na pytanie pani senator Zdrojewskiej, że ja 
nie dostrzegam w tej ustawie obniżenia wymogów 
formalnych związanych z kandydowaniem na urząd 
sędziego Sądu Najwyższego, no chyba że tym obni-
żeniem jest możliwość rozpoznania merytorycznego 
w sytuacji, w której niecała dokumentacja zostanie 
przedstawiona. Ale dlaczego tak się dzieje, już od-
powiedziałem. I to jest jedyne, co zbiorczo można 
określić mianem obniżenia wymogów formalnych. 
Generalnie takiego zjawiska nie ma.

Czemu ja jako przedstawiciel Ministerstwa 
Sprawiedliwości i rządu nie przyjmuję uwag, skoro 
nie my jesteśmy autorem ustawy? No, pewnie dlatego, 
że uważam ten projekt czy właściwie, przepraszam, 
tę ustawę, która została uchwalona, za słuszną, a te 
uwagi krytyczne kierowane przez parlamentarzystów 
opozycji w tym wypadku, senatorów za uwagi nie-
znajdujące uzasadnienia. Tyle.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) okołoroczny, czasem 9-miesięczny, jeżeli wszystko 
idzie bardzo szybko.

Zaczynamy w marcu i może jesienią pojawią się 
pierwsze nominacje w Pałacu Prezydenckim z tej za-
trzymanej puli. Stan wakatów będzie się zmniejszać, 
przy czym – powiem kolokwialnie – nigdy nie zej-
dzie do zera, dlatego że cały czas jest ruch kadrowy. 
Pewnie około 100 wakatów na stanowiskach sędziow-
skich jest stanem naturalnym, wynikającym z tego, 
że sędziowie odchodzą w stan spoczynku, rezygnują, 
umierają. Są różnego rodzaju sytuacje, a procedura 
jest długotrwała, bo wymaga współdziałania wielu 
organów. Ona jest jako taka przewidziana i trudno 
to zmienić, bo w końcu chodzi o to, żeby najlepsi 
prawnicy zostawali sędziami.

Jak się dokona zmiana na stanowisku pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego? Nie wiem, jak się dokona 
ta zmiana. Przyszłość pokaże. Może jednak pani sę-
dzia Gersdorf uzna, że nie jest już prezesem, a może 
nie uzna. Nie wiem. Nie jest to rzecz, nad którą się 
zastanawialiśmy, i ta ustawa na pewno tej kwestii 
nie dotyczy.

Co robię na tej mównicy, skoro nie jest to projekt 
przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości? 
Obowiązkiem rządu jest to, żeby wysłać przedstawi-
ciela. Sądownictwo powszechne i prokuratura są im-
manentną częścią tego projektu. Kto w związku z tym 
ma tutaj być? Minister przedsiębiorczości i technolo-
gii? Ktoś z MSW? Minister sprawiedliwości. A że se-
natorowie pytają również o Sąd Najwyższy, to trudno, 
żeby przedstawiciel rządu nie udzielał najlepszych 
odpowiedzi, jakich potrafi udzielić.

Mnie się nie wydaje, Panie Senatorze, że myśmy 
tu kogoś zaskoczyli, jeśli chodzi o wiek. Tak jak mó-
wię, aplikacja uzupełniająca jest całkowitą nowością. 
Jeżeli chodzi o aplikację zwykłą, to trudno przyjmo-
wać, że ktoś się przez lata przygotowywał do tego, 
żeby zdać egzamin wstępny na aplikację zwykłą… 
Tu rzeczywiście jest nowość, tzn. trzydziesty piąty 
rok życia. Przy czym w przepisach przejściowych 
jest zapisana zasada – stosowna poprawka została 
zgłoszona i przyjęta na etapie prac sejmowych – że ci, 
którzy już się zgłosili do naboru na aplikację, który 
został ogłoszony przez KSSiP, niezależnie od wie-
ku mogą w tym naborze uczestniczyć. I jeżeli wy-
grają konkurs, to choćby mieli 50 czy 55 lat, muszą 
być przyjęci i zostaną przyjęci. Z tego powodu nie 
obawiamy się pozwów. Nie wydaje się, żeby była ja-
kakolwiek realna możliwość wywodzenia jakiegoś 
roszczenia z tego rodzaju sytuacji. W mojej ocenie 
swoboda ustawodawcy absolutnie pozwala tu na tego 
rodzaju, motywowany ekonomią, bo przecież niczym 
innym, wariant legislacyjny.

Nie jest tak, że sędzia, który przepracował x lat, 
może przejść w stan spoczynku, że trzeba przepraco-
wać ileś lat, żeby przejść w stan spoczynku. Nie. Jak 

wymaga wstąpienia do danego postępowania. Nawet 
jeżeli prokurator nie jest powiadamiany, to wstępuje 
i wtedy jest odpowiednio stroną, tudzież uczestnikiem 
postępowania. W kwestii powiadamiania przedłoże-
nie nic nie zmienia.

Czy przyczyną oporu części środowiska sę-
dziowskiego jest utrata zaufania do Trybunału 
Konstytucyjnego? Nie wiem. Trzeba by pewnie za-
pytać każdego sędziego, który mniej lub bardziej 
głośno sprzeciwia się różnego rodzaju elementom 
składającym się na reformę wymiaru sprawiedliwo-
ści: co ci się, panie sędzio czy pani sędzio, nie podoba 
w danym rozwiązaniu albo w danym działaniu? Może 
niektórym nie podobają się zmiany w odniesieniu do 
ustawy o Trybunale Konstytucyjnym, może niektórzy 
mają jakieś zawiedzione ambicje, może niektórzy 
mają jakieś przekonania polityczne, których nie po-
winni manifestować, ale jednak manifestują. Bardzo 
różne mogą być tu motywacje. Nie sądzę, aby istniała 
jedna i dotyczyła wszystkich. Ten trybunał może być 
pewnie dla niektórych jakimś problemem. Nie mogę 
tego wykluczyć, ale oczywiście nie mogę też tego 
potwierdzić.

Ile jest wakatów na dzień dzisiejszy? Nie 
wiem. Być może coś w okolicach liczby 700 czy 
600. Dlaczego kilka miesięcy temu było ich trochę 
mniej? Dlatego, że w pewnym momencie minister 
sprawiedliwości przestał publikować ogłoszenia 
o wolnych stanowiskach sędziowskich w sądach 
powszechnych. Dlaczego? Dlatego, że trzeba było 
zabezpieczyć etaty asesorskie w związku z kom-
pletną zmianą instytucji asesora. To wymagało 
zabezpieczenia etatów dla wszystkich osób, któ-
re ukończą albo już ukończyły Krajową Szkołę 
Sądownictwa i Prokuratury. To było kilkaset osób. 
One wszystkie już trafiły do sądów.

Dlaczego nie było obwieszczeń w sądach okrę-
gowych czy apelacyjnych? Ano dlatego, że skoro do 
sądów rejonowych nie było dopływu nowej kadry, 
to nie można było doprowadzić do tego, żeby z są-
dów rejonowych sędziowie awansowali, szli w górę. 
Sądy rejonowe to jest 90% wymiaru sprawiedliwości, 
w związku z tym… A jeszcze asesorzy nie przyszli. 
No, z sądów rejonowych pozostałyby zgliszcza. To 
te sądy są przede wszystkim pierwszą linią kontaktu 
z obywatelem, bo one załatwiają znaczącą większość 
spraw, ponad 90%.

Dlaczego to się powiększyło? No dlatego, że jak 
już obsadzono wszystkie stanowiska asesorskie, co 
nastąpiło w lutym czy w marcu… Towarzyszyła temu 
duża debata publiczna i zaskakujące decyzje starej, 
że się tak wyrażę, Krajowej Rady Sądownictwa, po-
przedniej. Wtedy obwieszczono o tych wszystkich 
stanowiskach. Proces trwa. Z reguły jest to proces 
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) Tutaj siedzą mistrzowie zaczepek, proszę się nie dać 
sprowokować.)

Dziękuję, Panie Marszałku, za przywołanie mnie 
do porządku.

Nie odpowiadam za działalność rzeczników adwo-
kackich ani innych. Trudno mi się tłumaczyć z tego, 
co oni będą ewentualnie w przyszłości robić.

Tajność ławników, czemu jest ich tak mało, czy jest 
sukcesem…No, to nie jest pytanie, które się odnosi 
do przedłożenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze za odpowiedzi 

na wszystkie pytania.
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

(Głos z sali: Jeszcze są pytania.)
Ja pytałem, czy są jakieś pytania. Nie było żad-

nych pytań.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Zdrojewska i Zientarski.)
Pan marszałek Borusewicz…
(Senator Piotr Zientarski: Ja mam też pytanie, 

w związku z pana odpowiedzią.)
(Senator Stanisław Karczewski: Nowy worek 

przyniesiony…)
(Senator Jarosław Rusiecki: Korespondencja elek-

troniczna, Panie Marszałku.)

Senator Bogdan Borusewicz:

Coś pan marszałek Karczewski do mnie mówił, 
ale nie dosłyszałem…

Panie Ministrze, ponieważ pan stwierdził, że ten 
art. 5 w zasadzie nie ulega zmianie, chcę zapytać, 
dlaczego w takim razie w uzasadnieniu tej ustawy 
mówi się, że przepis art. 5 prawa o prokuraturze 
stanowi novum w istniejącym porządku prawnym 
i że tego typu regulacja nie była znana w uprzednio 
obowiązującej ustawie określającej ustrój i zasady 
funkcjonowania prokuratury. Panie Ministrze, czy 
wprowadza się możliwość uczestnictwa na prawach 
strony lub uczestnika postępowania w każdym po-
stępowaniu prowadzonym przed organami władzy 
i administracji publicznej, czyli samorządów, orga-
nów administracji publicznej… Czy to było w po-
przedniej ustawie?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

się osiąga wiek spoczynkowy, to nawet jeżeli prze-
pracowało się 2 lata, to przechodzi się w stan spo-
czynku. To, o czym pan senator mówi, to jest kwestia 
przepisów przejściowych dotyczących jakby stanów 
zaprzeszłych. Tam rzeczywiście… Od lat było tak, że 
nawet jeżeli wieku spoczynkowego się nie osiągnę-
ło – były różnice w stosunku do sędziów mężczyzn 
i sędziów kobiet – to… Mimo nieosiągnięcia wieku, 
jeśli przepracowano ileś lat, to można było przejść 
w stan spoczynku wcześniej. Ale osiągnięcie wieku 
daje wszelkie przywileje z tym związane, to znaczy 
uposażenie w wysokości 75% ostatniego wynagro-
dzenia na stanowisku sędziowskim.

Usprawnienia dla obywateli? No, choćby takie, 
że szybciej zostaną obsadzone stanowiska sędziów 
Sądu Najwyższego, ale także sędziów w sądach 
powszechnych, co oczywiście musi się przełożyć 
na sprawność funkcjonowania tych instytucji, czy-
li i Sądu Najwyższego, i sądów powszechnych. To 
także większa możliwość przesuwania sędziów tam, 
gdzie jest praca, z tych miejsc, gdzie tej pracy nie ma 
w ramach sądu – to oczywiście spowoduje, że kadra, 
jaką mamy w wymiarze sprawiedliwości, będzie le-
piej wykorzystana.

Ławników do Sądu Najwyższego ta ustawa nie 
wprowadza. No, to już jest stan, który obowiązuje… 
To prace Senatu są z tym związane. Czemu tu nie ma 
wprowadzenia ławników do sądów powszechnych? 
To nie jest pytanie do mnie, to jest pytanie… No, 
można zadać pytanie o cokolwiek, czego tutaj nie ma. 
No, nie ma, bo nie ma, bo posłowie tego nie napisali 
i nie pojawiło się. Nie wiem, jak można inaczej na to 
pytanie odpowiedzieć.

Czy adwokaci, którzy będą skarżyć do trybunałów 
europejskich rozmaite kwestie związane z tą reformą 
czy generalnie z reformą wymiaru sprawiedliwości, 
będą podlegać odpowiedzialności dyscyplinarnej? Nie 
wiem, nie mam pojęcia. Przecież odpowiedzialność 
dyscyplinarna należy do samorządu adwokackiego, 
w związku z tym trudno, żeby przedstawiciel rządu 
się w tej kwestii wypowiadał. To wasi – „wasi” w zna-
czeniu adwokaccy, radcowscy, notarialni – rzecznicy 
dyscyplinarni i wasze sądy korporacyjne w tych kor-
poracjach prawniczych będą o tym decydować. Sąd 
Najwyższy Izba Dyscyplinarna jest tylko i wyłącznie 
instancją kasacyjną w tych sprawach, a nie instancją 
merytoryczną…

(Senator Piotr Zientarski: I minister nie ma nic 
do powiedzenia?)

To wszystko dzieje się…
(Senator Piotr Zientarski: Panie Ministrze?)
A co mam mieć do powiedzenia?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój. 

Panie Ministrze, proszę nie reagować na zaczepki. 
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Senator Grażyna Sztark:

Ja też mam pytanie. Panie Ministrze, czy sędzia 
rejonowy może w mniej niż rok awansować najpierw 
do okręgu, a potem do sądu apelacyjnego? O kim 
mówię? To jest członek Krajowej Rady Sądownictwa, 
pan sędzia… Czy może tak być?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Zamykam listę pytań.
I bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
Potem oddamy głos rzecznikowi praw obywatel-

skich. Bo pan rzecznik chciał zabrać głos?
(Rozmowy na sali)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Mogę, Panie 
Marszałku?)

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Bo widzę że tam z lewej strony znowu…
Art. 5. No, trudno mi odpowiadać. Nie będę ne-

gować tego, co napisano w uzasadnieniu do projektu, 
zwłaszcza że pan marszałek Borusewicz odczytał 
przed chwilą to uzasadnienie. Novum jest takie, że 
wreszcie na poziomie ogólnym mówimy, jaki jest 
status prokuratora w każdym postępowaniu. No, od-
czytałem ten art. 5. To uprawnienie prokuratora do 
udziału w każdym postępowaniu już od lat istnieje. 
W prawie o prokuraturze novum jest takie, że mówi-
my, kim on tam jest. Jest stroną albo uczestnikiem, 
bo np. w k.p.c., w nieprocesie, nie ma stron, tylko są 
uczestnicy. I tyle. No, można powiedzieć, że jest to 
novum, i tak zostało to określone w uzasadnieniu. 
W mojej ocenie jest to zmiana porządkująca, a nie 
rozszerzająca. No, nie wiem, co można tutaj jeszcze 
dodać, skoro szczegółowe uprawnienia prokuratora, 
obowiązki powiadamiania itd., są określone w usta-
wach szczegółowych, w procedurach szczegółowych.

Pan senator Zientarski pytał, czy minister spra-
wiedliwości ma coś wspólnego z postępowaniami 
dyscyplinarnymi adwokatów itd. No, ma, bo może 
występować w tych postępowaniach, ma swoją le-
gitymację…

(Senator Piotr Zientarski: Nie o to pytałem.)
No, starałem się odpowiedzieć na pytanie doty-

czące przedłożenia, a nie tego, co obowiązuje od co 
najmniej 20 lat, Panie Senatorze, Panie Mecenasie.

(Senator Piotr Zientarski: …Izba Dyscyplinarna 
w Sądzie Najwyższym?)

Senator Piotr Zientarski:

Panie Ministrze, ja zadawałem to wcześniejsze 
pytanie nie bez kozery. Pan odpowiedział, że to jest 
sprawa wewnętrzna korporacji czy samorządów 
prawniczych. Ja pytam w takim razie, czy minister 
sprawiedliwości ma coś wspólnego z postępowaniami 
dyscyplinarnymi, czy też nie ma żadnej możliwości 
wpływania na te postępowania czy oceny tych postę-
powań dyscyplinarnych, np. adwokata.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym zapytać pana ministra, zgodnie z za-

sadą cui bono… Bo pan tak dzielnie stawia czoła tym 
wszystkim pytaniom i w Sejmie, i tutaj, dzisiaj. Czy 
pan obejmie jakąś posadę w Sądzie Najwyższym? 
Czy pan się tam wybiera? Czy to jest możliwe, czy 
też jest to wykluczone?

(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest zwią-
zane z ustawą.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani Senator, to nie jest związane z ustawą.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dlaczego? Ja py-

tam: cui bono? Pytam o powody.)
Pan senator Termiński.

Senator Przemysław Termiński:
Panie Ministrze, bo ja w sumie nie dostałem odpo-

wiedzi na moje podstawowe pytanie, a na pewno taką 
analizę państwo robiliście. Ilu osób dotyczy problem 
związany z niemożliwością odbycia aplikacji? Bo 
z jednej strony słyszymy, że mamy setki wakatów 
w sądownictwie, a z drugiej strony blokujemy, tylko 
ze względu na wiek, ludziom, którzy mają określone 
doświadczenie zawodowe, bo już od iluś lat pracu-
ją w sądownictwie, możliwość zostania sędziami. 
Argument, że oni mogą zostać adwokatami i z boku 
jakoś tam… Dobra, ja wiem, że jest taka możliwość, 
no ale ci ludzie nie po to poszli do pracy w sądow-
nictwie, żeby kombinować i szukać jakichś bocznych 
dróg dostania się do zawodu. I stąd moje pytanie: ilu 
osób to dotyczy? Czy macie państwo takie analizy, 
czy ich nie macie? Jak to wygląda? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Proszę bardzo, pani senator Sztark.
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(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) na nich oddziałuje negatywnie, skoro my im dajemy 
dodatkową, nową szansę dzięki temu projektowi, po-
słowie dają dodatkową, nową szansę dojścia do urzędu 
sędziowskiego. Co więcej ci, którzy zdali egzamin 
sędziowski, są po tzw. starej aplikacji sędziowskiej, 
mają z mocy poprzedniej ustawy dotyczącej sądów 
powszechnych oraz Krajowej Szkoły Sądownictwa 
i Prokuratury uprawnienia wygasające jeszcze przez 
kilka dobrych lat. Mogą dostać się na stanowisko 
sędziowskie z pominięciem asesury, z pominięciem 
aplikacji, czy to zwykłej, czy uzupełniającej, bo ho-
noruje się jeszcze przez ileś lat – ustawodawca w prze-
pisach przejściowych to przewidział – uprawnienia 
osób, które kiedyś zdały egzamin sędziowski i przez 
te wiele lat, jakie upłynęły od tego czasu, z różnych 
powodów, często życiowo zrozumiałych, jeszcze tymi 
sędziami nie zostały. W związku z tym duża część, 
myślę, asystentów i referendarzy sądowych, którzy 
już zdali egzamin sędziowski, zostanie sędziami. 
I myślę, że będą z pożytkiem pracować dla państwa 
polskiego.

Czy w ciągu jednego roku można awansować 
z sądu rejonowego do sądu apelacyjnego? Tak, oczy-
wiście, można, przy założeniu, że proces zostanie 
przeprowadzony sprawnie. Bo można awansować 
i z sądu rejonowego do Sądu Najwyższego w cią-
gu roku. Przecież sędzia sądu rejonowego, który ma 
10-letni staż jest uprawniony do tego, żeby startować 
do Sądu Najwyższego. A więc teoretycznie można. 
Ale jest oczywiste, że pani senator nawiązuje do przy-
padku prezesa Drajewicza. On jest delegowany – sam 
podpisywałem tę delegację – więc to nie jest żaden 
awans, bo ta delegacja może się skończyć w każdym 
momencie. Awans jest dopiero wtedy, kiedy Krajowa 
Rada Sądownictwa przedstawi, a prezydent powoła. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.) (Oklaski)
Zapraszam do zabrania głosu rzecznika praw oby-

watelskich.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

i Szanowni Panowie Senatorowie!
Chciałbym powiedzieć, że kiedy poprzedni 

raz przemawiałem na forum izby Senatu na temat 
ustaw dotyczących sądownictwa, mówiąc ogólnie, 
przemawiałem zaraz po prezesie Izby Karnej Sądu 
Najwyższego Stanisławie Zabłockim i był to dla mnie 
wielki zaszczyt. Teraz jest to dla mnie dość ciekawa 

Nie, nie.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Ministrze, 

bardzo proszę nie reagować na pohukiwania, zaczep-
ki, okrzyki.)

Udział ministra sprawiedliwości w postępowa-
niach dyscyplinarnych przedstawicieli wszystkich 
zawodów prawniczych obowiązuje od lat. Novum jest 
rzeczywiście Izba Dyscyplinarna, do której minister 
sprawiedliwości nie ma nic, tak jak do całego Sądu 
Najwyższego.

Czy mi coś obiecano? Nie, niczego mi nie obieca-
no. Pani Senator, Wysoka Izbo, jestem tutaj dlatego, 
że jest to mój obowiązek wynikający z zajmowane-
go stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości.

(Senator Barbara Zdrojewska: Pytałam, czy pan 
się wybiera, a nie czy panu obiecano.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
(Senator Stanisław Karczewski: Niech pan nie re-

aguje na zaczepki, Panie Ministrze.)
Odpowiedziałem, dlaczego tu jestem. To, dokąd 

się wybieram, chyba nie jest przedmiotem przedło-
żenia, nad którym Izba obraduje. Na razie nigdzie się 
nie wybieram. Zamierzam…

(Głos z sali: Panie Ministrze, pan nie odpowie-
dział…)

Dziękuję. Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator pytał, ile osób ma problem w związ-

ku z wprowadzeniem tych limitów wiekowych, to 
znaczy w związku z wprowadzeniem limitu wie-
kowego 35 lat, jeśli chodzi o aplikację w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Nie wiem, pewnie 
wszystkie osoby, które ukończyły studia prawnicze, 
a nie ukończyły trzydziestego piątego roku życia. 
W związku z tym pewnie jest to ogromna rzesza 
ludzi. Oni wszyscy są potencjalnie uprawnieni do 
tego, bo skończyli studia prawnicze, i mogą stawać do 
egzaminu do KSSiP. Na pewno jest to wielka liczba, 
ale oczywiście nie znam tej liczby. To pewnie mini-
sterstwo szkolnictwa wyższego mogłoby powiedzieć, 
ilu jest absolwentów studiów prawniczych w każdym 
z roczników.

Drugim tematem jest aplikacja uzupełniająca, 
skierowana do asystentów sędziów i prokuratorów 
oraz referendarzy sądowych. Nie przeprowadziliśmy 
zliczenia tych osób, w związku z tym nie jestem w sta-
nie odpowiedzieć panu senatorowi, ile to może być 
osób. Wymagałoby to zapewne ściągnięcia danych 
z poszczególnych sądów, co do tego ilu mamy asysten-
tów i w jakim wieku, ilu mamy referendarzy i w ja-
kim wieku, żeby ustalić, jaka jest potencjalnie grupa 
tych, na których oddziałuje wprowadzenie aplikacji 
uzupełniającej w KSSiP. Przy tym, jak mówię, jest 
to zupełne novum, więc trudno powiedzieć, że coś 
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(rzecznik A. Bodnar) które chociażby zostaną dotknięte dyskryminacją ze 
względu na wiek, jeśli chodzi o aplikację uzupełnia-
jącą, można by się spodziewać, że tego typu projekty 
będą jednak procedowane w pewnej, można powie-
dzieć, rozciągłości czasowej, tak aby można było się 
zastanowić nad wszystkimi…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…możliwymi, potencjalnymi błędami, które 

w ustawie są zawarte. To jest pierwsza sprawa.
Druga kwestia. Chciałbym wskazać, że projekt po-

selski przez Biuro Analiz Sejmowych został uznany 
za taki, który nie wchodzi w zakres, można powie-
dzieć, zainteresowania prawa europejskiego i nie był 
pod tym kątem opiniowany, a to samo w sobie, jak 
myślę, powinno budzić duże wątpliwości ze względu 
na 2 okoliczności, a może nawet 3.

Pierwsza okoliczność jest taka, że z wyroku 
C-64/16, który dotyczył, można powiedzieć, portugal-
skiego odpowiednika „Iustitii”, z wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że art. 19 
Traktatu o Unii Europejskiej mówiący o potrzebie 
zagwarantowania skutecznej ochrony prawnej w Unii 
Europejskiej wymaga, aby jednak opiniować i anali-
zować pod kątem prawa europejskiego także prawo 
krajowe, które dotyczy regulacji sądownictwa. To jest 
pierwszy powód.

Drugi powód jest taki, że jednak, co było już dzi-
siaj przedmiotem dyskusji, ustawa wprowadza roz-
wiązania, które mogą być uznane za dyskryminację 
ze względu na wiek, kwestie zaś dotyczące dyskry-
minacji ze względu na wiek są uznawane za element 
prawa europejskiego i w związku z tym pod tym ką-
tem projekt powinien być zaopiniowany, a nigdy nie 
został zaopiniowany. Później będę mówił o tym, jaka 
to jest konkretnie sprawa i jak to mogło być inaczej 
rozwiązane, a niestety w tym projekcie nie zostało 
rozwiązane.

No i trzecia okoliczność, kto wie, czy w tym kon-
tekście nie najważniejsza, a mianowicie taka, że jutro 
o godzinie 11.00 zostanie ogłoszony wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Celmer, 
który odnosi się do tego, czy do Polski można wy-
dawać osoby na podstawie europejskiego nakazu 
aresztowania w sytuacji, kiedy istnieje zagrożenie dla 
niezależności sądownictwa. Jutro o 11.00 będziemy 
już ten wyrok znali. To jest sytuacja, w której nasze 
regulacje krajowe będą przedmiotem oceny z punktu 
widzenia prawa europejskiego. Tak że trudno mi się 
zgodzić z tezą, że nie jest to materia będąca przed-
miotem zainteresowania czy wchodząca w zakres 
prawa europejskiego.

Odniosę się teraz do konkretnych kwestii, które 
są w projekcie zawarte, które są przedmiotem analizy 
i które będą rozpatrywane. Wydaje mi się, że jedno 
z najważniejszych rozwiązań to jest kwestia tego, 

okoliczność, ponieważ przemawiam po panu mini-
strze Łukaszu Piebiaku, z którym w sumie mniej 
więcej do początku października 2015 r. miałem 
przyjemność wielokrotnie współpracować w ramach 
różnych inicjatyw dotyczących obrony niezależności 
sądownictwa. Pamiętam zaangażowanie pana mini-
stra w kwestie dotyczące niezależności sądownictwa 
na Węgrzech, w Turcji. Ostatni raz się spotkaliśmy na 
zjeździe Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia” 
zorganizowanym z okazji bodajże 20-lecia „Iustitii” 
w Suwałkach. I wtedy pan minister bardzo mocno 
bronił różnych zasad dotyczących niezależności są-
downictwa. Można powiedzieć, że od jakiegoś czasu, 
w zasadzie od listopada 2015 r. i później te poglą-
dy chyba mamy rozbieżne i wydaje mi się, że nasze 
idee w tym zakresie się rozjechały. I to jest dla mnie 
dość symboliczne, ponieważ uważam, że wartości 
są niezmienne i wartości konstytucyjne, polegają-
ce na obronie niezależności sądownictwa, powin-
ny być niezmienne, że konstytucja się nie zmieniła 
i powinna być w tym zakresie przedmiotem obrony. 
Stąd moja obecność tutaj, ponieważ jako rzecznik 
praw obywatelskich uważam, że moim obowiązkiem 
jest protestować i otwarcie wyrażać sprzeciw, kiedy 
dochodzić może do naruszenia konstytucji i kiedy 
może dochodzić do naruszenia prawa do sądu jako 
podstawowego mechanizmu ochrony praw i wolności 
jednostki, a także prawa samoistnego, prawa, które 
mamy na gruncie konstytucji, bo mamy przecież pra-
wo do niezależnego sądu.

Odnosząc się do projektu ustawy… do ustawy już 
przyjętej, druk senacki nr 932, chciałbym ustosun-
kować się do kilku kwestii, tym bardziej że niestety 
na forum Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji nie było ku temu okazji, chociaż mój przed-
stawiciel, dyrektor Mirosław Wróblewski, był obecny 
na posiedzeniu komisji.

Pierwsza sprawa, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę, to tryb legislacyjny. Dyskutujemy na temat 
projektu poselskiego, a powiedziałbym, szczegóło-
wość, poziom zaawansowania różnych rozwiązań, 
które są w tym projekcie zawarte, może sprawiać 
takie wrażenie, że być może niekoniecznie i nie tak 
do końca to był projekt poselski. No ale pozostaje nam 
chyba wierzyć słowom pana ministra i temu, co pan 
minister tutaj publicznie zadeklarował.

To, co jest charakterystyczne, to jednak ten bardzo 
szybki tryb procedowania. W momencie, kiedy mamy 
do czynienia z ustawami o znaczeniu ustrojowym, 
ustawami, które nie tylko rozwiązują kwestie ustro-
jowe, ale także mają wpływ na życie wielu osób, i tu 
zarówno mam na myśli te osoby, które będą kandy-
dowały czy już kandydują na najwyższe stanowiska 
sędziowskie, jak również mam na myśli te osoby, 
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(rzecznik A. Bodnar) kwestii, zgadzając się, że faktycznie odwołanie z de-
legacji powinno podlegać weryfikacji sądowej.

Druga kwestia to jest to, co zostało poruszone 
w opinii, to jest kwestia równego dostępu do służ-
by publicznej poprzez możliwość odrzucenia przez 
Krajową Radę Sądownictwa bez uzasadnienia od-
wołania kandydata na sędziego Sądu Najwyższego. 
Art. 44 ust. 2 zdanie drugie w ustawie o KRS przewi-
duje, że Krajowa Rada Sądownictwa odrzuca odwoła-
nie niespełniające wymogów formalnych lub z innych 
przyczyn niedopuszczalne. No i tutaj mam wątpliwo-
ści, czy powierzenie Krajowej Radzie Sądownictwa 
tego typu możliwości nie oznacza pójścia zbyt daleko. 
De facto może blokować drogę odwoławczą, sądową.

Kolejna kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwa-
gę, to są zmiany dotyczące procedury opiniowania 
kandydatów na sędziów. Mianowicie zgodnie z no-
wym art. 31 ust. 1 w uzasadnionych przypadkach bę-
dzie możliwe wyznaczenie zespołu, który będzie się 
składał nie z trzech, lecz z większej liczby członków 
Krajowej Rady Sądownictwa. No i powstaje pytanie, 
czym uzasadnić taką konieczność. Jest wymóg, aby 
w skład tego zespołu wchodzili zarówno… w skró-
cie, zarówno posłowie i senatorowie, jak i sędziowie. 
Można sobie wyobrazić sytuację, w której taki zespół 
będzie składał się np. z 7 osób, z czego 6 osób to będą 
politycy, a tylko 1 osoba będzie sędzią. Powstaje py-
tanie, czy w takiej sytuacji nie dojdzie do naruszenia 
konstytucyjnej zasady podziału władzy ze względu na 
zbyt duży udział w tej procedurze polityków, posłów 
i senatorów.

Warto wskazać, że jedna ze zmian dotyczy tego, 
że zespół może przedstawić listę rekomendowanych 
kandydatów nawet wówczas, gdy nie dostarczą oni 
wymaganych dokumentów. To jest wyraźnie prze-
widziane ustawą. Powstaje pytanie, dlaczego tak się 
dzieje. Czy tak się dzieje dlatego, że być może trudno 
byłoby w danym momencie uzyskać opinię kolegium 
sądu, a konieczne by to było do przeprowadzenia 
szybko całej procedury? Wydaje się, że celem tej re-
gulacji może być właśnie przyśpieszenie procedury, 
żeby jak najszybciej zamknąć proces powoływania 
tych nowych kandydatów, nowych sędziów Sądu 
Najwyższego.

Kolejna kwestia to są oczywiście zmiany dotyczą-
ce ustawy o Sądzie Najwyższym. Tutaj może budzić 
wielkie wątpliwości, dlaczego nagle dokonuje się 
zmiany polegającej na obniżeniu liczby stanowisk sę-
dziowskich, które muszą być obsadzone, aby wskazać 
tych 5 kandydatów do pełnienia funkcji pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego. Obniża się tę liczbę ze 110 
do 2/3, czyli do 80. Możemy oczywiście zastanawiać 
się, jaki jest powód tej zmiany.

A skoro mówimy o nominacjach sędziowskich, 
to chciałbym jeszcze wskazać, że w ustawie można 
znaleźć jeden, moim zdaniem, konkretny błąd legisla-

że projekt wprowadza, można powiedzieć, bardzo 
ograniczone możliwości odwoływania się od decyzji 
Krajowej Rady Sądownictwa w przedmiocie konkur-
su na stanowiska Sądu Najwyższego. Można powie-
dzieć, że w dużej mierze regulacja sprowadza się do 
tego, że to odwołanie będzie istniało, ale nie będzie 
ono wstrzymywało całej procedury. Zatem jest to 
odejście od dotychczasowych reguł i ten kandydat, 
który przegra, będzie miał jedynie prawo oczekiwać, 
że zostanie uwzględniony w kolejnych konkursach, 
jeżeli takie się pojawią. Można powiedzieć, że to taka 
nagroda pocieszenia, że w kolejnych konkursach bę-
dzie niejako automatycznie.

Z punktu widzenia standardów tego typu ograni-
czenia, które są niejako bezskuteczne, bo nie powodu-
ją wstrzymania konkursu i de facto decyzja Krajowej 
Rady Sądownictwa jest tutaj wiążąca, powinny być 
uznane za naruszające art. 45 konstytucji, czyli za-
równo prawo do sądu, jak i prawo do odwołania się. 
Projekt doprowadzi do tego, że to odwołanie będzie de 
facto instytucją iluzoryczną. Nie mówię tutaj czegoś 
nadmiernie niespodziewanego dla państwa, ponie-
waż gdy spojrzymy na opinię Biura Legislacyjnego 
Senatu, na strony 9, 10 opinii Senatu, to zobaczymy, 
że jest to w zasadzie najmocniejszy punkt tej opinii, 
wskazujący, że tego typu rozwiązanie jest sprzeczne 
z zasadami demokratycznego państwa prawnego.

Jeżeli już mówimy o całej procedurze konkur-
sowej i o tej konieczności obsadzenia wolnych sta-
nowisk sędziowskich w wyniku przyjęcia ustawy 
o Sądzie Najwyższym, to musimy pamiętać o jed-
nym fakcie publicznie znanym, o tym, że Krajowa 
Rada Sądownictwa zaopiniowała 8 osób do pełnienia 
funkcji sędziego Sądu Najwyższego, niektóre z nich 
są kierownikami katedr, np. kierownikami katedr 
postępowania karnego, i te osoby od ponad roku 
oczekują na decyzję prezydenta. Czyli osoba będąca 
kierownikiem katedry prawa karnego czy postępowa-
nia karnego i posiadająca, myślę, najwyższe możliwe 
kwalifikacje, w wieku oczywiście mocno poniżej 65 
czy 60 lat nie jest uznawana za godną bycia sędzią 
Sądu Najwyższego. Wydaje mi się, że warto o tym 
pamiętać, bo to jest pewien… Oczywiście decyzja 
należy do prezydenta, ale w tym kontekście musimy 
także o tym pamiętać.

Chciałbym wskazać na jeszcze jedną rzecz doty-
czącą tego prawa do odwołania. Prawo do odwołania 
to jest coś niezwykle fundamentalnego, szczególnie 
w relacjach służbowych. Znowu może wrócę do po-
staci pana ministra. Sam pan minister był kiedyś w ta-
kiej sytuacji, że został odwołany z delegacji i ubiegał 
się o to, aby mieć prawo do rzetelnej weryfikacji są-
dowej. Zresztą jako rzecznik praw obywatelskich na 
początku kadencji podejmowałem interwencję w tej 
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(rzecznik A. Bodnar) zachować. Jednak moim zdaniem wciąż jest wątpliwe 
z punktu widzenia zasad konstytucyjnych, czy sę-
dziego w takiej sytuacji można stawiać. Podkreślam, 
że dla wielu osób, które mają różne obywatelstwa, 
z różnych powodów, to nie jest moim zdaniem kwestia 
lojalności. Czasami jest to kwestia tego, że posiada 
się obywatelstwo ze względu na swoich rodziców, ze 
względu na fakt takiego, a nie innego pochodzenia 
rodziny. I to może być sytuacja, która dotyka zarówno 
aktualnych sędziów, jak i osoby, które może w przy-
szłości chciałyby zostać sędziami. A w ten sposób 
zostanie im zablokowany dostęp do służby publicz-
nej, bo nie będą chciały podjąć tak ważnej decyzji 
życiowej jak rezygnacja z tego innego obywatelstwa. 
Tak że zwracam uwagę na to, że tutaj ten problem 
konstytucyjny cały czas się pojawia.

Wreszcie chciałbym wskazać, że ustawa przewi-
duje różne zmiany, można powiedzieć, szczegółowe, 
dotyczące funkcjonowania sądów powszechnych. 
O niektórych tych kwestiach była już dyskusja.

Pierwsza taka sprawa to zniesienie zasady kwo-
rum. No, jeżeli mamy do czynienia z organami kole-
gialnymi, które mają podejmować określone decyzje, 
to zasada kworum jest swoistą gwarancją dla wszyst-
kich, dla wszystkich, żeby decyzje nie były podejmo-
wane pochopnie, za szybko, żeby można było… żeby 
każdy został powiadomiony. Jeżeli już na pierwszym 
etapie podejmowania decyzji rezygnujemy z kwo-
rum, to zaczynamy się zastanawiać, czemu to ma 
służyć i czy tu nie chodzi o to, aby mniejszość uzy-
skała wpływ na decyzje, które byłyby podejmowane 
i powinny być podejmowane przez większość. Jeżeli 
sobie wyobrazimy, że można manipulować sposobem 
zawiadomienia o tym posiedzeniu, a jednocześnie 
rezygnujemy z kworum… Możemy doprowadzić do 
sytuacji, w której wiążące decyzje będą podejmo-
wane, ale jednocześnie nie będą miały tego, można 
powiedzieć, co jest najważniejsze, a mianowicie swo-
istej legitymizacji.

Druga kwestia, która, jak myślę, że ma istotne 
znaczenie także dla takiego codziennego funkcjo-
nowania sądów, to jest kwestia ograniczenia kompe-
tencji kolegium sądu apelacyjnego. Jeżeli zmieniamy 
sposób funkcjonowania sędziów i zmienia się podział 
czynności w sposób skutkujący zmianą zakresu obo-
wiązków, a w szczególności przeniesieniem do innego 
wydziału sądu, to sędzia, który się z tym nie godzi, 
może się odwoływać do kolegium sądu apelacyjnego, 
czyli, można powiedzieć, swoich kolegów z samorzą-
du sędziowskiego. Dlaczego tak jest? To ma funkcję 
gwarancyjną. To nie jest rzecz, powiedzmy, delikatna 
i niemająca znaczenia, czy sędzia, który jest sędzią 
wydziału karnego, z dnia na dzień ma się przenieść 
do wydziału ksiąg wieczystych bądź do wydziału 
cywilnego. W ten sposób można dokonać różnych 
rozstrzygnięć i wręcz wpływać na składy sądzące 

cyjny, który, jak myślę, powinien zostać wychwycony 
na wcześniejszych etapach prac legislacyjnych, a nie 
został. A mianowicie ustawa przewiduje, ze dotyczyć 
ona będzie także tego konkursu, który jest aktualnie 
w toku. Art. 22 ustawy, tj. przepisy przejściowe o tym 
mówią. To jest dość niecodzienna procedura, że to-
czy się konkurs, a w jego trakcie zmieniamy reguły 
i mówimy, ze ustawa będzie do tego się odnosiła. 
Co więcej, wejście w życie przepisów jest ustawione 
w taki sposób, że ustawa w zasadzie będzie wchodziła 
w życie dzień po ogłoszeniu. Będzie wchodziła dzień 
po ogłoszeniu. Art. 22 ust. 2 ustawy przewiduje, że 
należy złożyć w terminie 7 dni dodatkowe dokumenty 
uzupełniające. I w tym przepisie następuje odwo-
łanie do art. 31 §2a ustawy o Sądzie Najwyższym, 
który ma określać, jakie to mają być te dokumenty. 
Problem polega na tym, że kiedy zajrzymy do usta-
wy i spojrzymy kilka stron wcześniej, to w artykule 
w ustawie o Sądzie Najwyższym, którą Sejm przyjął, 
a nad którą państwo debatują, nie ma art. 31 §2a. Jest 
art. 31 §3a, czyli jest to ewidentny błąd legislacyjny. 
Można się teraz zastanawiać nad konsekwencjami 
tego. Ja znam życie; prawdopodobnie zaraz to będzie 
interpretowane, że to jest oczywista pomyłka, że nie 
o to chodziło, ale chciałbym wskazać, że tego typu 
błąd techniczny do ustawy się zaplątał.

I on jednak ma znaczenie, bo być może ktoś bę-
dzie miał prawo przedstawiania wątpliwości: no to 
co w takim razie, jakie ja mam dokumenty przedsta-
wiać, skoro następuje odwołanie do przepisu, którego 
w ustawie nie ma? Tak że polecam porównanie art. 22 
ust. 2 ustawy o Sądzie Najwyższym i zerknięcie na 
art. 31 §2a i art. 31 §3a. Tak jak powiedziałem, moim 
zdaniem nie ma w ustawie art. 31 §2a.

Wysoka Izbo, chciałbym wskazać, że to, co oczy-
wiście budzi wielkie wątpliwości i już tutaj było 
przedmiotem dyskusji i rano, i w czasie poprzednich 
prac nad ustawą o Sądzie Najwyższym, to jest to 
ograniczenie dotyczące posiadania przez sędziów 
i asesorów wyłącznie obywatelstwa polskiego. Co 
się zmieniło od tego czasu, od czasu tamtej debaty? Po 
pierwsze, zmieniło się to, że pojawiły się konkretne 
osoby – one m.in. zgłosiły się do mojego biura – któ-
re będą tym przepisem pokrzywdzone. Po drugie, 
zmieniło się to, że ministerstwo próbowało zbierać 
deklaracje na temat obywatelstwa, jednak to zostało 
zakwestionowane jako niemające podstaw prawnych. 
Dlatego pojawia się teraz art. 20, który konwaliduje 
nieprawidłową praktykę zbierania danych osobowych 
na temat obywatelstwa. No i trzecia rzecz, która się 
zmieniła, to jest ta, można powiedzieć, próba napra-
wienia sytuacji, czyli wprowadzenia takiego swo-
istego odwołania do Krajowej Rady Sądownictwa 
w sytuacji, kiedy sędzia chciałby to obywatelstwo 
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(rzecznik A. Bodnar) nie było to w ogóle nawet przedmiotem rozwagi czy 
analizy pod kątem prawa europejskiego.

Wysoka Izbo, ja zdaję sobie sprawę z tego, jaki 
był cel przyjęcia i w ogóle przygotowania tego pro-
jektu ustawy. Moim zdaniem ten projekt ustawy nie 
pojawiłby się, gdyby nie uchwała Zgromadzenia 
Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego z 28 czerwca 
i jednolite, solidarne wsparcie ze strony sędziów Sądu 
Najwyższego wyrażone wobec pani pierwszej prezes 
Sądu Najwyższego, pani prof. Małgorzaty Gersdorf. 
Ponadto projekt ten pewnie by nie powstał, gdyby 
nie to, co się zdarzyło 4 lipca – okazanie szacunku 
przez społeczeństwo polskie, które przywitało panią 
pierwszą prezes Sądu Najwyższego wchodzącą do 
budynku Sądu Najwyższego…

(Senator Kazimierz Wiatr: Bzdury.)
…i wsparcie ze strony różnych instytucji między-

narodowych. Tu jest, moim zdaniem, cel tej ustawy: 
chodzi o to, by „naprawić” te sytuację, która powstała. 
A w ogólnym rozrachunku to oznacza dalsze podpo-
rządkowywanie sądownictwa politykom. Dziękuję 
serdecznie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Rzeczniku.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Zientarski.
(Senator Bogdan Borusewicz: A pytania?)
(Senator Jarosław Duda: A pytania?)
(Senator Michał Potoczny: Jakie pytania?)
(Rozmowy na sali)
Kto ma pytania?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja, Panie Marszałku.)
Pan marszałek Borusewicz, proszę…
(Senator Marek Martynowski: Chcę zgłosić wnio-

sek formalny.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam, na podstawie art. 48 regulaminu, 

wniosek formalny o przejście do dyskusji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kto jest za przyjęciem wniosku…

Senator Bogdan Borusewicz:
Nie, nie, nie. Ja zgłaszam sprzeciw.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę bardzo.)

w różnych sprawach. I tutaj kolegium sądu apelacyj-
nego daje moim zdaniem większe gwarancje niezależ-
nego zweryfikowania takiej decyzji niż Krajowa Rada 
Sądownictwa, na którą przenosi się rozstrzygnięcie 
takiego sprzeciwu. Tak że to jest… Uważam, że war-
to na to zwrócić uwagę. I w tym kontekście proszę 
pamiętać o takiej właśnie sytuacji, że możemy mieć 
oto sędziego z wydziału karnego, któremu nagle de 
facto odbiera się sprawy ze względu na to, że przenosi 
się go do wydziału cywilnego. To są, moim zdaniem, 
niezwykle istotne kwestie.

Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, Szanowni 
Panowie i Panie Senatorowie, chciałbym podkreślić, 
że to są niezwykle poważne sprawy, ponieważ one 
dotyczą naszej przyszłości jako państwa demokra-
tycznego. Ale to, co jest też istotne i na co zwracał 
uwagę pan senator Termiński, to kwestia wprowadze-
nia przepisów o cechach dyskryminacji ze względu 
na wiek. I na tym chciałbym się przez chwilę skupić. 
Jeżeli spojrzymy na prawo europejskie, to zobaczymy, 
że mamy tam 2 typy orzeczeń dotyczących dyskry-
minacji ze względu na wiek. Czyli mamy orzecze-
nia dotyczące, można powiedzieć, wcześniejszego 
wysyłania ludzi na emeryturę – mówię to w skró-
cie – czy różnego rodzaju postanowienia stanowiące 
dyskryminację ze względu na wiek. Ale mamy także 
przepisy obowiązujące w różnych służbach, które 
to przepisy ustanawiają pewien, można powiedzieć, 
maksymalny wiek, do którego osiągnięcia można 
aplikować, chcąc być przyjętym do określonej służby. 
I było jedno orzeczenie – orzeczenie w sprawie Wolf 
– które dotyczyło strażaków i ograniczenia wieku 
do 20 lat. Czyli znaczyło to: możesz aplikować, aby 
zostać strażakiem, jeżeli nie masz więcej niż 20 lat. 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej powie-
dział, że takie rozwiązania są niezgodne z prawem 
europejskim, bo nie są uzasadnione względami obiek-
tywnymi, a jedyne, co mogłoby uzasadniać wprowa-
dzanie takich rozwiązań, to sprawy typu ekonomika 
funkcjonowania państwa, racjonalność wydatkowa-
nia środków publicznych. Czyli: skoro przeznaczamy 
środki na szkolenie, to powinniśmy mieć gwarancje, 
że później osoba przeszkolona w pewnym sensie 
te środki… Tzn. że społeczeństwo z tych środków 
skorzysta z racji służby tej osoby. Czyli to byłoby 
wprowadzanie takiej zasady, że jeżeli pracujesz, to 
masz pracować przez kolejne 10, 15, 20 lat. I gdyby tu 
ministerstwo w taki sposób skonstruowało przepisy, 
tzn. gdyby zapisano, że na aplikację uzupełniającą 
mogą się dostawać osoby niezależnie od wieku, ale 
pod warunkiem, że będą pracowały co najmniej 10 
czy 15 lat, to pewnie spełniałoby to kryteria prawa 
europejskiego. Ale w obecnej sytuacji to nie spełnia, 
moim zdaniem, tych kryteriów. I przede wszystkim 
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(senator B. Borusewicz) (Senator Bogdan Borusewicz: Cyrk robicie z tej 
Izby!)

Bardzo proszę o spokój. Jeżeli któryś z senatorów 
chce ochłonąć i wyjść na zewnątrz, to bardzo proszę.

(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pan wyjdzie 
na zewnątrz.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, pan 

nie dopuścił…)
5 minut, Panie Senatorze. Bardzo proszę.
(Senator Robert Mamątow: Ale to na koniec…)
(Głos z sali: Pan senator Zientarski teraz.)
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, czy 

będę mógł zabrać głos w dyskusji?)
Panie Senatorze, wywoływałem pana do głosu. 

Nie było pana… Nie było pana na sali.
(Rozmowy na sali)
Nie było pana na sali.
(Głos z sali: Tak się wam spieszy?)
(Senator Mieczysław Golba: Pan zlekceważył tę 

Izbę.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Czyli nie udzieli mi pan 

głosu, tak?)
Proszę bardzo, pan senator Augustyn.
(Senator Bogdan Borusewicz: W kwestii formal-

nej.)
(Senator Mieczysław Augustyn: W kwestii formal-

nej pan marszałek się zgłasza.)
Udzieliłem głosu panu senatorowi Augustynowi. 

Jeżeli pan może umożliwić swojemu koledze partyj-
nemu zabranie głosu, to bardzo pana proszę.

Bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem pana mar-

szałka, czy pan mi udzieli głosu.)
Udzielałem panu głosu, ale nie było pana na sali.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest przecież…)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, pan senator Augustyn. Pan senator 

Augustyn, bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Człowiek guru…)
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
W tych absolutnie skandalicznych okoliczno-

ściach…
(Senator Piotr Zientarski: Przepada głos…)
(Senator Stanisław Karczewski: Rezygnuje…)
(Głos z sali: Już 2 minuty…)
(Rozmowy na sali)
…mam za zadanie ustosunkować się do tej ustawy, 

którą państwo przedkładacie. Przede wszystkim i na 
samym początku trzeba powiedzieć, że argumen-
ty, które były tutaj przedkładane, jawnie mijają się 

No, to po raz kolejny zamykacie opozycji usta.
(Rozmowy na sali)
Ja rozumiem, że…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Skoro macie przewagę liczebną, to znaczy to, 

że możecie robić wszystko? To z tego wynika, tak? 
Zgłaszam sprzeciw, zdecydowany sprzeciw.

(Rozmowy na sali)
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej wy-

chodzą z sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 

Martynowskiego?
Kto jest przeciw?
(Senator Stanisław Karczewski: Już głosowanie?)
Głosujemy.
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 46 senatorów… (Głosowanie nr 5)
Stwierdzam, że nie ma kworum.
W związku z tym kontynuujemy dyskusję…
Czy są jakieś pytania do rzecznika? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Rzeczniku. (Oklaski)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Zientarski.
(Senator Przemysław Termiński: No, Panie 

Marszałku…)
Nie ma pana senatora.
Pan senator Klich.
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Nie ma pana senatora.
Pani senator Zdrojewska.
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma!)
Nie ma pani senator.
Pan senator Augustyn.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jestem!)
Bardzo proszę, pan senator Augustyn. 5 minut.
(Głos z sali: Jest!)
(Senator Piotr Zientarski: Ja też jestem.)
Nie było pana, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn, 5 minut, bardzo proszę.
(Senator Piotr Zientarski: No jak to nie było?)
(Senator Małgorzata Kopiczko: Ale nie było pana.)
Nie było. Możemy sprawdzić na taśmie, Panie 

Senatorze.
(Senator Stanisław Karczewski: Tak, na taśmie.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

niech pan nie robi z tej Izby cyrku!)
Pan senator Augustyn, bardzo proszę.
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Pan senator Zientarski.
5 minut, Panie Senatorze.

Senator Piotr Zientarski:
Aż 5 minut.
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Panie 

Ministrze! Wysoka Izbo!
Planowałem powiedzieć więcej, ale z uwagi na 

ograniczenie czasowe skoncentruję się na kwestii 
związanej z moim zawodem.

Wysoka Izbo, adwokatura jest współczynnikiem 
wymiaru sprawiedliwości. Prawnicy, zdecydowana 
większość konstytucjonalistów… Uczestniczę w zjaz-
dach katedr prawa konstytucyjnego, znam stanowisko 
wszystkich katedr, znam stanowisko stowarzyszeń, 
naszych korporacji, czyli samorządów, zarówno rad-
cowskiego, jak i adwokackiego… I już nie mówię 
o porównaniu autorytetu – przepraszam – pana pro-
fesora Strzembosza czy ministra Ziobry, czy rów-
nież i pana… Myślę, że takiego autorytetu ani pan 
minister, ani pan obecny tu minister nigdy się nie 
dopracują.

(Senator Jarosław Rusiecki: Dyskredytuje pan 
ludzi.)

Nie, po prostu przymierzam miarę do rzeczywistej 
wielkości.

(Senator Jarosław Rusiecki: Do swojej miary.)
Nie.
I muszę to głośno powiedzieć: zarówno prawnicy, 

czyli uczestnicy postępowania… Począwszy od sę-
dziów, którzy mają obowiązek stosowania bezpośred-
nio konstytucji… To nie Trybunał Konstytucyjny jest 
od stosowania konstytucji, tylko każdy sędzia, każdy 
uczestnik postępowania, który ma prawo i obowiązek 
powoływać się na konstytucję. Trybunał jedynie jest 
upoważniony do tego, jako ustawodawca negatywny, 
żeby po prostu eliminować niekonstytucyjny prze-
pis z danego aktu prawnego. Tu nie ma tej sytuacji. 
W związku z tym powstaje dualizm prawny. Jest 
uchwała Sądu Najwyższego, że pani pierwsza pre-
zes jest pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, są 
jednoznaczne zresztą przecież orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, które ostatecznie zostały opubli-
kowane, i jest przecież 3 sędziów wybranych prawi-
dłowo, którzy nie zostali dopuszczeni do orzekania, 
a w ich miejsce, zajęte już miejsce, zostali wprowa-
dzeni nowi. To jest bezprawie konstytucyjne. I nikt, 
większość, siła nie zdecyduje, nie przekreśli autory-
tetów.

Wybaczcie porównanie, ale Nikita Chruszczow 
zapytał się kiedyś – znamy to doskonale – ile papież 
ma armii, prawda?

z prawdą jako uzasadnienie dla wprowadzania tych 
przepisów. To żenujące, że po raz kolejny przedsta-
wiciele Ministerstwa Sprawiedliwości bez żenady 
proponują Wysokiej Izbie łamanie przepisów kon-
stytucyjnych. Kiedy pytamy o prawdziwe powody 
wprowadzenia tej ustawy, jedyne, co nam zostaje, to 
zastosować rzymską zasadę cui bono – kto na tym 
może skorzystać? Otóż z całą stanowczością trzeba 
powiedzieć, że na wprowadzeniu tej ustawy zwykły 
obywatel nie skorzysta wcale…

(Senator Piotr Zientarski: Tylko straci.)
…a upolitycznienie sądów jest przeciwko spo-

łeczeństwu. Upolitycznione sądy mieliśmy i prze-
ciwko temu ludzie protestowali. To była jedna 
z generalnych zmian w Polsce. Państwo próbujecie 
odwrócić tę zmianę, a więc zaprzepaścić dorobek 
tak wielu ludzi, którzy walczyli o to właśnie, żeby 
sądy nie były podporządkowane żadnej partii, 
także PiS, jakiejkolwiek. Wobec tego że pań-
stwo ograniczacie czas wypowiedzi, kończę tę 
część i chcę powiedzieć tak: państwo tą ustawą, 
w moim przekonaniu, próbujecie nie wzmocnić 
stosowanie sprawiedliwości w Polsce, lecz uciec 
przed sprawiedliwością – przed sprawiedliwością 
w europejskim trybunale sprawiedliwości, przed 
sprawiedliwością Trybunału Stanu, na czele któ-
rego stoi do tej pory pani prezes Gersdorf, która 
wam nie pasuje, przed sprawiedliwością zwykłych 
sądów, wtedy, kiedy naruszacie prawo, kiedy do-
chodzi do jawnego kłamstwa, a nawet poświad-
czenia nieprawdy w majestacie Wysokiej Izby. 
W moim przekonaniu nawet dziś mogło to mieć 
miejsce. Uciekacie przed sprawiedliwością, bo 
wiecie, że najcięższy grzech, który tutaj jest po-
pełniany, także w tej ustawie, to złamanie przepi-
sów ustawy zasadniczej, to złamanie konstytucji. 
Dlatego dzisiaj to smutny dzień, bo kończy pewien 
cykl technologiczny, przy pomocy którego władza 
chce zapanować nad obywatelami. Odchodzi się 
od tego, żeby wymiar sprawiedliwości, a nawet 
kto wie, czy za chwilę nie służby powołane do 
strzeżenia sprawiedliwości, służyły obywatelom, 
na rzecz tego, by służyły władzy, waszej władzy. 
Dlatego nie może być na tę ustawę zgody. I bę-
dziemy protestować w każdy dostępny sposób, 
będziemy szukać poparcia w opinii publicznej 
i będziemy sprzeciwiać się temu, żebyście ucie-
kli przed jeszcze jedną sprawiedliwością: przed 
sprawiedliwością wyborów. Bo być może Sąd 
Najwyższy jest wam potrzebny po to, żebyście 
umknęli przed sprawiedliwym osądem Polaków.

(Głos z sali: Za granicą. W Niemczech.)
To się wam nie uda. (Oklaski)
(Senator Waldemar Kraska: Brawo, Towarzyszu!)
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(senator P. Zientarski) (Senator Bogdan Borusewicz: Nie wspólnymi.)
(Senator Grażyna Sztark: Nie wspólnymi.)

Senator Bogdan Klich:
To jest dzień, proszę państwa, kiedy pełzający 

zamach stanu wypełzł wreszcie ostatecznie na po-
wierzchnię, dzisiaj tutaj, w tej Izbie. Nie przyzwy-
czailiście nas do tego, że wielokrotnie łamaliście 
i w Sejmie, i w Senacie konstytucję. Nie, nie przyzwy-
czailiśmy się do tego. Za każdym razem to punktowa-
liśmy i za każdym razem mówiliśmy o tym głośno. 
I za każdym razem mówiła o tym głośno również 
opinia publiczna, także ci ludzie, którzy dzisiaj przez 
kilka godzin stali tutaj, pod murami Senatu, żeby 
zamanifestować swoje przywiązanie do wartości.

(Senator Władysław Komarnicki: Jeszcze stoją.)
Do tych wartości…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nie prze-

szkadzajcie panu senatorowi.)
…które legły u podstaw wielkiego ruchu 

„Solidarności” i które wraz ze zwycięstwem ruchu 
„Solidarności” zostały wprowadzone do polskiego 
systemu politycznego. Te wartości to m.in. zasada 
praworządności. Ta zasada praworządności, która 
stanowi, że Polska jest demokratycznym państwem 
prawnym, i jest zapisana w art. 2 konstytucji, dzisiaj 
po raz kolejny w tej Izbie jest łamana. Zakładam, że 
w głosowaniu nie będziecie się tym przejmować, bo 
nie przejmujecie się konstytucją, bo uważacie ją za 
świstek papieru. A tymczasem to jest umowa społecz-
na, to jest ta umowa, która przez wiele lat regulowała 
życie polityczne i publiczne w Polsce, umowa, która, 
ze swoimi procedurami i instytucjami, jest dorobkiem 
wielkiego ruchu „Solidarności”. Złamaliście, łamiecie 
po raz kolejny konstytucję. Ale największe zło czy-
nicie przeciętnemu obywatelowi. Bo to Jan Nowak, 
to Józef Kowalski będzie ofiarą tego upolitycznienia 
sądu. To on będzie pozbawiony gwarancji, że jeżeli 
wystąpi do sądu i będzie chciał tam ubiegać się o spra-
wiedliwość, to tej sprawiedliwości, takiej z zawiąza-
nymi oczami, nie uzyska. Bo ten sąd będzie sądem 
politycznym, bo ten sąd będzie narzędziem w ręku 
polityków, bo ten sąd nie będzie gwarantował tego, 
co najważniejsze: obiektywnego osądu. 

I skoro czytamy w tej ustawie, że pozbawia się 
kandydata na sędziego Sądu Najwyższego możliwości 
skutecznego odwołania od decyzji KRS… Bo może 
się odwoływać, ale co z tego, skoro decyzja już zapa-
dła, jest prawomocna i jest realizowana. To przecież 
jakiś kompletny absurd, to rzecz nie z naszej cywi-
lizacji. Skoro czytam o tym, że można skutecznie 
zostać wyznaczonym czy zaproponowanym przez 
KRS pomimo tego, że nie dostarczyło się odpowied-
niej dokumentacji, i pan minister to potwierdza, to 

(Senator Bogdan Klich: Dywizji.)
Dywizji. I się uśmiałem – dowiedział się.
Nie. Autorytetami mierzymy. I sędziowie – tutaj 

była mowa o tym – to nie są zmanipulowani ludzie, że 
tych 10 tysięcy do 18… To są ludzie, którzy wiedzą, co 
to znaczy konstytucja, bo są prawnikami, ślubowali na 
tę konstytucję. Mało tego, przecież nie tylko sędziowie 
ślubują na konstytucję. I, proszę państwa, powiem tak: 
adwokaci jednoznacznie stwierdzili, radcowie prawni 
też, że konstytucja jest łamana w wielu przypadkach 
dotyczących oczywiście sądownictwa i że będą to pod-
nosić. Będą podnosić to w trybunałach…

(Głos z sali: Za granicą.)
Nie za granicą, tylko w naszych trybunałach, 

bo trybunały europejskie są naszymi trybunałami. 
Naszymi, bo my jesteśmy w Unii Europejskiej, my-
śmy przyjęli traktaty. I będą rozstrzygnięcia.

Adwokatura nigdy, w stanie wojennym również, 
nie obawiała się. Ja jestem dumny z tego, że na 25-le-
cie wolności otrzymałem medal wolności za postawę 
w stanie wojennym. I w stanie wojennym najwybit-
niejsi adwokaci…
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Stani-

sław Karczewski)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, czas przemówienia…)
…nie obawiali się. I co wprowadziła komuna?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę przejść do konkluzji.)
Tylko skończę.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę.)
Wprowadziła zakaz wiekowy dotyczący bycia 

członkiem zespołu adwokackiego, żeby uniemożli-
wić Sile-Nowickiemu bycie adwokatem.

Taka była sytuacja, proszę państwa. I wy podobnie 
robicie – wiekiem eliminujecie człowieka. Ale komu-
na nie wpadła na pomysł, żeby adwokatów karać za 
wypowiedzi i tworzyć Izbę Dyscyplinarną podległą 
politycznie. Wy to robicie. Zastanówcie się, bo adwo-
katura wolna będzie zawsze…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ale…)

…sumieniem obywateli…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję.)
…przed wszystkimi sądami…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
…polskimi i europejskimi. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Klich, bardzo proszę. Bardzo proszę, 

5 minut, zgodnie z naszymi wspólnymi ustaleniami.
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(senator B. Klich) dotyczące sędziów, że państwo rozwaliliście Trybunał 
Konstytucyjny, który praktycznie przestał praco-
wać… Do czego to doprowadziło? To jest reforma, 
które jest kompletną deformą, która się kompletnie nie 
udała. I znowu jest jakaś rozpaczliwa próba zrobienia 
czegoś, ratowania… Ale właściwie nie wiemy czego. 
Ja zapytam, Panie Ministrze, gdzie jest pana pryn-
cypał, gdzie jest pan Ziobro. Dlaczego nie widzimy 
go tutaj? Ostatni raz był tutaj chyba rok temu. Tak? 
Kiedy? Ja już nie pamiętam.

(Senator Piotr Zientarski: 1,5 roku temu.)
Półtora nawet…  Przecież on się chowa za swoimi 

ministrami, Szanowni Państwo, chowa się za posła-
mi…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Pani 
Senator, bardzo proszę, do rzeczy, bo to…)

Ja mówię do rzeczy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: …odbiega zu-

pełnie od…)
Proszę mi nie przerywać, Panie Marszałku.
(Senator Dorota Czudowska: No wie pani…)
Chowa się za…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Pani 

Senator, ja mam prawo do tego, aby pani zwrócić 
uwagę. Bardzo proszę nie zwracać mi uwagi i bardzo 
proszę do rzeczy, na temat. Przepraszam bardzo.)

Ale ja mówię do rzeczy, Panie Marszałku. Takie 
jest moje zdanie i proponuję, żeby pan… Nie dość, że 
państwo ograniczyli nam czas wypowiedzi do 5 mi-
nut, to jeszcze pan mi przerywa. To jest naprawdę nie 
w porządku, Panie Marszałku. Przykro mi.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja tylko bar-
dzo…)

Szanowni Państwo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …uprzejmie 

proszę o powrót do tematu.)
Pan minister Ziobro chowa się nie tylko za swoimi 

ministrami, swoimi podwładnymi, ale również za 
posłami. I otrzymujemy tak zwane projekty posel-
skie, ale chyba nikt na tej sali nie ma wątpliwości, 
gdzie one są przygotowywane. Ja przynajmniej takiej 
wątpliwości nie mam.

Szanowni Państwo, przy okazji ustawy dotyczącej 
Trybunału Konstytucyjnego rozmawialiśmy o tym, 
czym ta właściwie likwidacja pracy trybunału za-
skutkuje dla społeczeństwa, co będzie oznaczać to, 
że trybunał przestanie pracować. Teraz powinniśmy 
się zastanowić, czym to, że ci sędziowie będą powo-
ływani w nieprawidłowy sposób, będzie skutkowało.

(Senator Czesław Ryszka: Nie ma słów…)
Otóż tym, że tak naprawdę żaden wyrok nie będzie 

pewien – zwracam na to uwagę – i że wyroki będą 
mogły być podważane. Pan rzecznik praw obywatel-
skich mówił, że po raz kolejny mamy niezgodność 
z wytycznymi unijnymi, z prawem unijnym, i będzie-
my mieli taką sytuację, że wyroki będą mogły być 

znaczy, że KRS będzie działał inaczej niż jakakol-
wiek inna instytucja, do której organizuje się nabór, 
począwszy od tych dużych, a skończywszy na tych 
małych. Skoro okazuje się, że poprzez zabieg obniże-
nia kworum przy wyborze kandydata na pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego chce się utrącić jakąś oso-
bę, a preferować jakąś inną, to znaczy, że prawo prze-
staje mieć swoje znaczenie, to znaczy, że prawo jest 
dostosowywane do decyzji kadrowych, a nie decyzje 
kadrowe do ram prawnych. To niestety stawia nas już 
nie na Wschodzie, ale pośród republik Bantustanu. 
Polska w ten sposób zjeżdża w dół, Polska w ten spo-
sób traci opinię kraju prawnego, a Polak nie bardzo 
będzie wiedział, do kogo się zgłosić, jeżeli będzie 
chciał uzyskać obiektywny i praworządny wyrok. Za 
to wszystko jesteście państwo odpowiedzialni. I to nie 
jest tylko odpowiedzialność przed Bogiem i historią, 
to jest także odpowiedzialność przed obywatelami, 
tu, teraz, w przyszłości, tymi, którzy wciąż jeszcze 
stoją za murami Senatu, skandują w obronie tego, co 
najważniejsze: niezależności sądownictwa. Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Zdrojewska. Bardzo proszę.
(Senator Czesław Ryszka: To są przemówienia 

do tych ludzi, a nie do nas. Podniesiony głos o tym 
świadczy.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo!
Przygotowałam sobie tutaj bardzo ciekawy wy-

wód, żeby go opisać, wywód ekspertów Fundacji 
Batorego, znakomitych nazwisk, profesorów, którzy 
udowadniają, że te wszystkie zmiany, które zostały 
przygotowane, skutkują tym, że wobec nieważno-
ści aktu inicjującego procedury powołania sędziów 
nieważne będą też te procedury. To znaczy możemy 
sobie wyobrazić coś takiego, że będą mogły być pod-
ważane wyroki z powodu tego, że zostały popełnione 
błędy…

(Senator Grażyna Sztark: Oczywiście.)
Tylko popaprańcy mogliby napisać tyle złych 

ustaw. Który już raz tutaj siedzimy – siódmy czy ósmy 
raz – i zmieniamy te ustawy? Co to jest? Jak to świad-
czy o państwa kompetencjach? Ministerstwo, które 
dziesiątki sędziów, wybitnych prawników zatrudnia, 
nie potrafi napisać porządnej ustawy? Robicie re-
formę, która jeszcze nawet nie ruszyła. W tej chwili 
jesteśmy w takiej sytuacji, że ten proces dopiero się 
zacznie, a już wiemy, że państwo obniżyliście kryteria 
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(senator B. Zdrojewska) Trybunał Konstytucyjny wydał w 2017 r. ponad 2 
razy mniej orzeczeń niż w roku 2015. O 150% wzrosła 
liczba spraw, które toczą się ponad 1 rok, o 200% – 
liczba spraw, które toczą się ponad 2 lata. Ponad 2/3 
spraw, które trafiają do prokuratury, nie mają konty-
nuacji, nie są przekazywane do sądów. Rośnie liczba 
wakatów na wszystkich szczeblach wymiaru spra-
wiedliwości. W Sądzie Najwyższym brakuje ponad 
40 sędziów, w sądach administracyjnych – około 10, 
w apelacyjnych – ponad 70, w okręgowych – blisko 
400, w rejonowych – około 100. Razem jest ponad 
600 wakatów. Takie są efekty.

Dowód porażki? Otóż nie, Wysoki Senacie, bo 
nie umniejszając roli sądów, uważam, że nie chodzi 
w tych działaniach o usprawnienie działań sądow-
nictwa. Chodzi o władztwo polityczne nad sądami. 
Z tej perspektywy rosnąca niewydolność sądów nie 
ma większego znaczenia. To jest jakiś koszt, ale nie 
poniesie go partia, tylko poniosą go obywatele, którzy 
będą obsługiwani gorzej, dłużej, a więc i drożej. Owa 
niewydolność jest nawet na rękę partii rządzącej, bo 
pozwala na wskazanie wymiaru sprawiedliwości jako 
chorego elementu systemu, który musi naprawić… 
Kto? Partia. I to jest ten prawdziwy efekt, o który 
chodzi. Suweren ma zostać przekonany, że wymiar 
sprawiedliwości jest tak zepsuty, że trzeba go wyrzu-
cić na śmietnik i zastąpić nowym. Jakim? Wskazanym 
przez partię. Co z tego, że przy okazji trzeba złamać 
konstytucję? Ważne jest tylko to, by przełknąć to jak 
najszybciej, by poczucie niesmaku trwało jak najkró-
cej. Stąd ten niebywały pośpiech, który urąga roli 
posłów i senatorów, a szczególnie senatorów, którzy 
przypisywaną im zdolność do refleksji muszą zastą-
pić, choćby dzisiaj, refleksem.

O co zatem walczy PiS? O to, by pod pretekstem 
walki o naprawę sądownictwa zbudować w Polsce 
system, w którym konstytucyjna zasada demokra-
cji, jaką jest trójpodział władzy, po prostu zostanie 
zlikwidowana. Wysoki Senacie, trójpodział władzy 
nie jest li tylko tworem intelektualistów czy poli-
tologów. Jest wnioskiem z najczarniejszego okresu 
świata i Europy, który także rozpoczynał się niewin-
nie, a nawet od troskliwie brzmiących słów i działań, 
które sprowadzały się do podporządkowania partii 
kolejnych, ponoć źle funkcjonujących, sfer życia pu-
blicznego. By uchronić Europę przed powtórką z tych 
doświadczeń, powszechnie wprowadzono ogranicze-
nie władztwa partyjnego, odsuwając polityków od są-
downictwa i od obywatelskich wolności, z wolnością 
słowa włącznie, dodatkowo wprowadzając kadencyj-
ność i wolne wybory.

A dzisiaj niestety jesteśmy świadkami, jak 
w Polsce politykom, którym śni się władza totalna, 
takie sny się spełniają. W Polsce, Wysoki Senacie, 
na naszych oczach umiera demokracja i rodzi się 
totalitaryzm. To nie jest przesada. (Oklaski) Czas 

podważane. Kto poniesie za to odpowiedzialność? 
Kto poniesie odpowiedzialność np. za ogromne skutki 
dla polskiej gospodarki, które mogą mieć miejsce, bo 
firmy, które inwestują w Polsce, będą się procesowały 
z państwem polskim?

Na koniec chciałabym, Szanowni Państwo, zapy-
tać, kto nam zagwarantuje… W jakiej sytuacji jest 
polski obywatel, skoro cała władza sądownicza i pro-
kuratorska jest w tej chwili w rękach tak naprawdę 
jednej osoby, jednej partii? Kto obywatelowi, który 
znajdzie się w sporze z państwem, da jakiekolwiek 
szanse wygrania procesu, skoro będzie prokurator…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 
czas już upłynął.)

Już kończę, już ostatnie zdanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale już upły-

nął, tak że proszę…)
…skoro będzie prokurator…
(Marszałek Stanisław Karczewski: …zmierzać do 

konkluzji.)
…który będzie reprezentował państwo, i sędzia, 

który będzie wybrany, mianowany w sposób zależny 
od państwa? Proszę się nad tym zastanowić. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
I pan senator Wcisła. Bardzo proszę.
(Głos z sali: A kto zapłaci za pomalowanie par-

lamentu?)
(Głos z sali: No chyba ja.)
(Głos z sali: My!)
(Głos z sali: Okej, my zapłacimy.)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
No ale proszę o spokój.
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój! Proszę o spokój, Panie Senatorze…
Panie Senatorze, bardzo proszę.
(Senator Jerzy Wcisła: Mogę?)
Proszę uprzejmie.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Propaganda Prawa i Sprawiedliwości wma-

wia Polakom, że celem zmian w sądownictwie jest 
usprawnienie wymiaru sprawiedliwości. Jeśli tak 
miały zadziałać wszystkie trwające od 3 lat manipu-
lacje Prawa i Sprawiedliwości wokół praworządności 
i wymiaru sprawiedliwości w Polsce, to zakończyły 
się one kompletną plajtą.
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(senator J. Wcisła) politykę historyczną, zmienia edukację w szkołach, 
podporządkował sobie sądy, media, wojsko, policję, 
wykorzystuje religię. Buduje w Stambule największe 
lotnisko na świecie. Proszę państwa, do tego dążycie? 
Jakie jest podobieństwo do tego? Ja gratuluję w takim 
razie wzorca.

Doszliście państwo do takiego punktu, że już nie 
macie odwrotu, bo będą poważne konsekwencje, ma-
cie się czego bać. Dlatego się zabezpieczacie: proku-
ratura, sądy, wojsko, policja, media, ułaskawienie 
przed skazaniem. No i pewno chodzi o zatwierdzenie 
wyniku wyborów. Nie doceniacie Polaków. Przyjdzie 
taki moment, że zapłacicie za to, co robicie. I oby ten 
moment przyszedł jak najszybciej.

Ja chciałbym bardzo podziękować. Kochani, my 
was słyszymy tam. Dziękujemy, że mamy wsparcie 
w was, bo… (Oklaski) …takie wsparcie jest potrzebne 
nam wszystkim, a przede wszystkim potrzebne jest 
Polsce.

Proszę państwa, zgłaszam również poprawkę. Ze 
względu na czas nie będę jej szeroko omawiał. Ale 
w art. 1 w pkcie 6 w lit. a wyrazy „po zasięgnięciu 
opinii” zostają zamienione na wyrazy „w uzgodnie-
niu”. Jest zasadnicza różnica między „zasięgnąć opi-
nii” a „uzgodnić coś”. Panie Marszałku, zgłaszam… 
(Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
(Senator Piotr Florek: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki. Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo! 
W najgorszych snach nie przypuszczałem, że 

przyjdzie mi po latach wolności wracać do PRL, gdzie 
parlament staje się powoli atrapą, gdzie rząd staje 
się wykonawcą woli komitetu centralnego, a sądow-
nictwo z niezależnego zmienia się w sądownictwo 
podległe. W krótkim czasie doprowadziliśmy do dra-
matycznej sytuacji. Minister Brudziński na Twitterze 
napisał, że gdyby w Ameryce tak demonstrujący ata-
kowali policjantów jak tu – chociaż to demonstranci 
mają połamane ręce – toby dopiero zobaczyli. No więc 
trzeba powiedzieć, że w tejże Ameryce, gdyby nawet 
tak szalony prezydent jak Donald Trump płaszczący 
się przed…

(Senator Grażyna Sztark: Putinem.)
…Putinem zaatakował choćby jednego sędziego 

Sądu Najwyższego, skończyłoby się to impeachmen-
tem i usunięciem go z urzędu. (Oklaski)

A państwo demolujecie cały Sąd Najwyższy.

o tym mówić głośno. Tak samo jak 100 lat temu, na 
początku XX w., niewinnie, z ustami pełnymi fraze-
sów i obietnic dla ludu, szuka się i wskazuje ciągle 
nowych wrogów, wskazuje się, że receptą na całe 
zło tego świata jest podporządkowanie wszystkiego 
jednej partii i jednemu wodzowi, także tych sfer ży-
cia publicznego, które nigdy nie powinny podlegać 
politykom. Ja wierzę, że Polacy to odczytają.

Te grupy ludzi, które kibicują nam dzisiaj pod 
Senatem, te grupy, które zbierają się w setkach miast 
w Polsce, pod sądami, umacniają mnie w przekona-
niu, że ta wiara nie jest bezpodstawna. I oni osądzą 
polityków za niszczenie demokracji, za łamanie kon-
stytucji. Dewastacja sądów nikogo przed sądem nie 
uchroni, także was, Senatorowie, którzy przyłożycie 
rękę do niszczenia sądów. Zgłaszam poprawkę do 
niniejszej ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Florek. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Ale czy jest… Poprawka niepodpisana.
(Głos z sali: Podpisana.)
Na górze?

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zamach na Trybunał Konstytucyjny, KRS, Sąd 

Najwyższy – to robicie. Trwa wymiana sędziów, są 
naciski na sędziów. Niektórzy sędziowie mają pro-
blem z kręgosłupem. Na szczęście tacy sędziowie 
są bardzo nieliczni. Sąd Najwyższy będzie atrapą, 
podobnie jak Trybunał Konstytucyjny pani magister 
Julii Przyłębskiej.

W Sądzie Najwyższym jest Izba Dyscyplinarna, 
a także Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych. Wydział pierwszy rozpatruje protesty 
wyborcze oraz stwierdza ważność wyborów. Chcecie 
mieć pełną kontrolę nad wyborami. Jesteście przeczu-
leni na punkcie swojej wartości i swoich poglądów. 
Stawiacie się ponad prawem. Chcecie kontrolować 
wszystko i wszystkich. Nie macie prawa zmieniać 
ustroju bez zmiany konstytucji, na którą przysięga-
liście. (Oklaski)

Jest taki kraj – miałem okazję w nim przez 2,5 roku 
pracować – kraj bardzo tolerancyjny, kraj, który się 
rozwijał. Ksiądz na budowę jechał do nas 900 km, 
ksiądz katolicki, żeby odprawić mszę w tym kraju. 
Po wyborach, po dojściu do władzy nowego premie-
ra, a potem prezydenta, kraj się zmienił. Erdoğan 
mówi, że Zachód jest na skraju upadku, zmienia 
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(senator T. Grodzki) się w dorobek cywilizacyjny Europy zbudowanej 
według łacińskich wzorców. Polskę zbudowaną na 
trójpodziale władzy jako fundamencie ładu, który 
normuje ustrój państw tworzących wspólnotę euro-
pejską, wspólnotę opartą na systemie tych wartości, 
które dzisiaj tą ustawą przekreślamy. Bo trzeba na 
nią spojrzeć również w kontekście innych ustaw, któ-
re parlament uchwalił. Była o tym mowa – to usta-
wy o Trybunale Konstytucyjnym, o prokuraturze, 
o służbie cywilnej, o mediach publicznych, to ustawa 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora i wiele in-
nych ustaw, które w istocie prowadzą do demontażu 
demokratycznego państwa prawa. I ja sobie pozwo-
lę sięgnąć pamięcią, odwołać się do okresu, kiedy 
budowaliśmy „Solidarność”, kiedy nasze marzenia 
o wolnej, suwerennej Polsce zaczęły się realizować, 
kiedy tamtejsza dobra zmiana, dobra zmiana z okre-
su „Solidarności” jako rzecz oczywistą postulowała, 
aby elementem ładu przyszłej Polski była oczywista 
zasada niezawisłości sędziego i niezależności są-
dów. Mówił o tym również wtedy i później śp. Lech 
Kaczyński, do którego przecież też się odwołujecie. 
A co jest zasadniczym celem tej ustawy, poza wpisy-
waniem się w ten kontekst demontażu demokratycz-
nego państwa prawa? No, celem jest przyspieszenie 
wymiany kadrowej w Sądzie Najwyższym, po to 
aby wybrać tzw. swojego pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego. No, jest to oczywiste dla wszystkich 
tych, którzy obserwują wydarzenia ostatnich tygodni 
i taki pośpiech legislacyjny w tej sprawie.

Co do merytorycznej oceny, to ja się w pełni zga-
dzam z wystąpieniem rzecznika praw obywatelskich, 
doktora Bodnara. W pełni się identyfikuję z tą ar-
gumentacją. Uważam, że ona jest w pełni zasadna. 
Można tylko podkreślić po raz kolejny – i to dzisiaj 
było podczas pytań wielokrotnie podnoszone – jakie 
będą skutki wewnętrzne i międzynarodowe dla bez-
pieczeństwa obrotu prawnego i w Polsce, i w wymia-
rze międzynarodowym. Myślę, że trzeba zauważyć, 
że procedowane ustawy nie mają żadnego związku 
z postulowaną w kampanii wyborczej i przywoływa-
ną często w wystąpieniach polityków PiS konieczno-
ścią szybkiej reformy sądownictwa, żeby poprawić 
procedowanie, przyspieszyć postępowanie, przyspie-
szyć wydawanie wyroków. W tych ustawach nie ma 
o tym mowy. One są po prostu po to wprowadzane, 
żeby w sposób instrumentalny załatwić bieżące cele 
polityczne. Te przepisy oczywiście naruszają wiele 
artykułów konstytucji – choćby art. 173, który mówi 
o zasadzie podziału władzy – również przepisy, któ-
re ograniczają wpływ samorządu sędziowskiego na 
postępowanie nominacyjne sędziów. No, to już jest 
ewidentne łamanie konstytucji. Pomijam… Nie po-
mijam. Wspominam również o zasadach dobrej legi-
slacji, poprawnej legislacji, która przecież tą ustawą 
jest w sposób jawny łamana.

(Rozmowy na sali)
Trzeba powiedzieć, że historia jest nauczyciel-

ką życia. Z jednej strony mamy Churchilla, który 
mówi, że demokracja to jest najgorszy ustrój, ale nikt 
nie wymyślił lepszego. No, jest trudno, bo trzeba się 
spierać, trzeba debatować, musi być równowaga wła-
dzy. Są przecież prostsze rozwiązania. Podam przy-
kład młodego doktora filozofii, który zrobił doktorat 
w wieku 24 lat u uczonego żydowskiego pochodzenia 
w Heidelbergu. Na początku miał bardzo wiele wąt-
pliwości, ale spotkał silnego przywódcę i powiedział 
mniej więcej tak: „Jestem zachwycony, bo on ma 
wszystko przemyślane. Kocham go, bo jest wielki 
i prosty zarazem, co czyni go geniuszem”. Potem ra-
dykalizował się i mówił: „Jeżeli zdobędziemy władzę, 
nie oddamy jej już nigdy”. A gdy został ministrem, 
mówił do sędziów: „Silne państwo musi mieć możli-
wość usuwania nienadających się urzędników. Odnosi 
się to również do sędziów. Koncepcja nieusuwalności 
sędziów zrodziła się w obcym świecie intelektuali-
stów, w świecie wrogim narodowi”. Mówił to młody 
doktor filozofii, początkowo o zupełnie pokojowych 
poglądach, który skończył tragicznie jako zbrodniarz 
wojenny Józef Goebbels. Czy to ma być dla nas przy-
kład? (Oklaski)

Czy taką drogą mamy się posuwać?
Proszę państwa, nie wiem, jakie konsekwencje 

poniosą ci, którzy sprzeniewierzają się konstytucji, 
bo my nie będziemy wpływać na sędziów. To nie-
zawiśli sędziowie będą ferować wyroki. Ale gdyby 
założyć partię ludzi przyzwoitych, nikt z państwa 
nie byłby do tej partii dopuszczony. Jedyna dobra 
wiadomość jest taka, że w Polsce chyba nie będzie 
Sądu Ostatecznego, bo Stwórca jest za stary, żeby być 
sędzią. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

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

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To kolejny sądny dzień, sądny dzień dla polskiego 

parlamentaryzmu, sądny dzień dla polskiego wymia-
ru sprawiedliwości, sądny dzień dla Polski. Jest to 
dzień, w którym PiS, mówiąc kolokwialnie, dopycha 
kolanem, używając siły dopycha drzwi, za którymi 
zostawiacie Polskę, o którą wspólnie się kiedyś bili-
śmy, o której marzyliśmy i którą wspólnie budowa-
liśmy w ostatnim 30-leciu. Polskę, która zrodziła się 
z naszych marzeń, naszej walki, naszych pragnień, 
aby żyć w normalnym ustroju, który wpisywałby 
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(senator S. Rybicki) Rok już trwa „dobra zmiana”, jeśli chodzi 
o sądownictwo powszechne. Zmieniliście zasady 
funkcjonowania tego sądownictwa, powoływania 
prezesów, wiceprezesów, szefów wydziałów itd., 
itd. Jaki to przyniosło rezultat? Sprawy, zamiast 
się skrócić, wydłużyły się, a liczba spraw do roz-
patrzenia wzrosła. A przecież miało być odwrot-
nie, bo na tym miała polegać reforma. Twierdzicie, 
że jest to reforma. Trybunał Konstytucyjny – żeby 
go zreformować, było 8 ustaw, miesiąc po mie-
siącu. Sąd Najwyższy – piąta ustawa i zapewne 
na tym się nie skończy. To jest ten plan, tak? To 
jest ten plan generalny. To jest po prostu próba 
opanowania sytuacji, w której sędziowie powie-
dzieli „nie”. Chcą być niezwiśli i chcą, aby sądy 
były niezależne.

I my mamy taki sam cel. Będziemy bronić tych 
sądów – nadal, mimo że jesteśmy przegłosowani. To, 
że wygraliście wybory… To jest uwaga także do pana 
ministra, bo pan jest politykiem; niech pan nie udaje 
urzędnika, jest pan politykiem w czystym tego słowa 
znaczeniu. To, że wygraliście wybory, nie oznacza, 
że możecie robić, co chcecie. Na to pozwolenia nie 
było i nie będzie.

Ustawa, oprócz zmian w Sądzie Najwyższym, 
w sądach powszechnych, gdzie likwiduje się kworum 
w zgromadzeniach ogólnych… Nawet w stowarzysze-
niach hodowli kanarków w sytuacji podejmowania de-
cyzji musi się uwzględniać kworum. A zgromadzenie 
ogólne sądów nie musi? Kolegium sądów nie musi? 
Tworzycie sytuację kuriozalną. No, kuriozalną. Po 
to, żeby dać odpór buntowi sędziów? Nie! To obrona 
przez sędziów niezależności sądów. Tego sędziowie 
bronią.

Ustawa zmienia art. 5 o prokuraturze. 
Przeczytam…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Marszałku, nie…)

Już…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie wiem, czy 

będzie czas, ale bardzo proszę, może…)
Otóż prokurator generalny sprawuje nadzór nad 

ścisłym przestrzeganiem przepisów prawa przez 
wszystkie organy władzy, urzędy na szczeblu wo-
jewódzkim, powiatowym, gminnym oraz przez jed-
nostki gospodarki uspołecznionej… itd. I przeczytam 
następny…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Marszałku, nie wiem, czy pan może, bo minął już 
czas…)

Już…
Prokurator może uczestniczyć na prawach strony 

lub uczestnika postępowania w każdym postępowaniu 
prowadzonym przez organy władzy i administracji 
publicznej, sądy, trybunały… itd., itd. Są to podobne 
sformułowania…

Proszę państwa, była tu dzisiaj mowa o Peerelu. 
Rzeczywiście można powiedzieć, że Prawo 
i Sprawiedliwość jakby w swym dążeniu do likwi-
dacji naszego wspólnego dorobku – ja powiem, że 
dorobku III Rzeczypospolitej – w tej pogoni i w tej 
próbie odwrócenia sytuacji wpędza nas rzeczywiście 
w czasy Peerelu, kiedy wymiar sprawiedliwości był 
podporządkowany władzy, władzy, za którą stała par-
tia polityczna mająca wtedy monopol. To jest bardzo 
niebezpieczne zjawisko, dlatego że…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, bo już czas minął…)

…raz władzę ma taka partia, a raz ma inna partia. 
I to jest niebezpieczne narzędzie.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo pro-
szę…)

Przekraczamy, Panie Marszałku, Rubikon…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale czas pan 

przekroczył, Panie Senatorze. Ja pilnuję czasu.)
Kończąc, chcę powiedzieć, że zarówno ta usta-

wa, jak i wcześniejsze stawiają nas na marginesie 
Wspólnoty Europejskiej hołdującej rozwiązaniom, 
które jako ustrój państwa wprowadziły liberal-
ną demokrację parlamentarną. My stawiamy się 
z boku, na marginesie tych państw. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Borusewicz, bardzo proszę.
Panie Marszałku, proszę bardzo, 5 minut.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Rząd ściga się z czasem. Ściga się z czasem, 

a w związku z tym tak właśnie proceduje te ustawy 
– natychmiast, z marszu, można powiedzieć: z buta. 
To jest niedobrze, źle, Panie Marszałku, że Senat czy 
większość senacka do tego się dołącza. I skraca po 
raz kolejny – przy okazji ważnej ustawy – możliwość 
występowania senatorów z 10, a raczej z 15 minut, 
do 5 minut. Źle, Panie Marszałku, że pan dołączył do 
tego wyścigu. To obniża powagę Senatu.

To faktycznie jest sądny dzień dla sądu. Kończy 
się demolowanie systemu prawnego. Jakie ono bę-
dzie miało skutki? No, takie, że dla nas do roku 
2020 prezesem Sądu Najwyższego będzie pani prof. 
Małgorzata Gersdorf, a dla was – nie. To jest pierwszy 
skutek. I nie tylko dla nas będzie prezesem, ale dla 
całego świata prawniczego…

(Głos z sali: Masz rację.)
…w Europie. To jest jasne, że tak będzie.
(Rozmowy na sali)
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(senator B. Borusewicz) Czy nowa… Panie Marszałku, czy to będzie nowa 
poprawka, czy pan ją ma, czy już złożył?

(Senator Bogdan Borusewicz: Złożyłem.)
Już była złożona. Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj w całej Polsce tysiące ludzi protestuje – nie 

tylko tu w Warszawie – przeciwko praktykom, jakie 
stosujemy w tej Izbie, a wcześniej także w Sejmie. 
Tych obywateli, którzy są w Warszawie słyszymy 
w tej chwili, słyszeliśmy przez cały czas debaty nad 
tą ustawą. Pani senator Czudowska mówi: to tylko 
tysiąc osób…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie… Ja 
usłyszałem, że 50.)

(Senator Dorota Czudowska: Ja nie powiedziałam, 
że…)

To tylko 50 osób?
(Rozmowy na sali)
Zachęcam…
(Senator Dorota Czudowska: Powiedziałam, że…)
Zachęcam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ile?)
(Rozmowy na sali)
…panią senator, żeby wyszła i zobaczyła, czy to 

jest 50…
(Rozmowy na sali)
Pozwólcie państwo powiedzieć mi parę słów, ko-

ledzy także z Platformy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Koledzy, bo 

czas leci.)
Pozwólcie powiedzieć. Tak że zachęcam koleżanki 

i kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, abyście wyjrzeli 
przez to okno i zobaczyli. To nie jest 50 osób…

(Głos z sali: 3 osoby.)
…to nie jest 100 osób. Nawet gdyby to były 2 oso-

by, które mówią „nie” i nie zgadzają się, to powin-
niśmy się nad ich racjami zastanowić. Ale to są ty-
siące, tysiące osób w każdym mieście powiatowym. 
I nie tylko dzisiaj, bo także w poprzednich dniach. 
Ludzie przychodzą, protestują, obawiają się tego, co 
my tu w parlamencie robimy. To jest smutny czas 
i smutny dzień dla naszej legislacji, dla prawodaw-
stwa. Nie potrafimy uszanować głosu tych ludzi, któ-
rzy się gromadzą w różnych miejscach w Polsce. To 
nie są tylko sympatycy czy członkowie Platformy 
Obywatelskiej – to są ludzie, którzy nie są i nie byli 
nigdy zorganizowani w żadne partie polityczne, to 
są tysiące młodych ludzi, ale także starszych, także 
emerytów. Przez pokolenia idzie ten ruch protestu 
przeciwko tym praktykom, które tu w parlamencie 
stosujecie państwo i wymuszacie na nas, żebyśmy 
to w taki czy inny sposób akceptowali. To jest droga 

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już znacznie 
pan przekroczył czas…)

Są to podobne…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale już znacz-

nie, znacznie przekroczył pan czas.)
Są to podobne sformułowania, Panie Marszałku, 

przyzna pan…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale…)
Przyzna pan?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale ja, Panie 

Marszałku, nie jestem…)
Pierwsze jest z roku 1950…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja nie jestem 

od oceny pana wystąpienia, tylko…)
…a drugie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Marszałku…)
Już kończę. A drugie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale już pan 

powinien skończyć.)
…jest z art. 5…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie w przy-

szłości, tylko w przeszłości.)
…tej ustawy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku.)
Tak więc…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, nie chciał-

bym panu marszałkowi wyłączać mikrofonu.)
No ale, Panie Marszałku…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie chciałbym 

tego zrobić.)
Ja nie sądzę, że pan to zrobi.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie zrobię.)
Pan tego nie zrobi?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie.)
No, to dziękuję, że pan tutaj łaskawie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
…do marszałka się odnosi. Na tym chcę skończyć. 

Składam…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Poprawkę miał 

pan, jak widziałem.)
Składam poprawkę eliminującą ten art. 5, bardzo 

niebezpieczny i szkodliwy dla polskiego systemu 
prawnego. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Marszałku, ale teraz już naprawdę znacznie 

pan przekroczył czas.
Pan senator Kleina. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Przepraszam, czy to będzie nowa po-

prawka?)
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(senator K. Kleina) (Marszałek Stanisław Karczewski: …już minął 
czas na pana wystąpienie.)

Zdarzały się przypadki…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
…że ustawa była w ten sposób uchwalona. Ale 

dzisiaj to jest praktyka powszechna. I za każdym ra-
zem są ustawy…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 
już kończyć…)

…źle przygotowane, które trzeba nowelizować.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo.)
I tak będzie także z tą nowelizacją, za chwilę, za 

miesiąc albo 2 miesiące będzie poprawiana. (Oklaski)

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Panie 

Ministrze! Wysoka Izbo!
Rozpocznę od tego… Słyszę tutaj pomrukiwania: 

a, to tylko 50 osób. Chcę szybko powiedzieć i zacy-
tować, że po szacunku władzy do mniejszości, do 
opozycji, do ludzi będących w mniejszości, o innych 
poglądach poznaje się prawdziwą demokrację. Czyli 
ta pogarda, że to tylko 50 osób, pokazuje, że państwo 
do ludzi…

(Senator Dorota Czudowska: Nie powiedziałam 
„tylko”, powiedziałam „50”.)

Przecież ja tego do pani nie adresuję, Pani Senator. 
Ja tego do pani nie adresuję.

(Marszałek Stanisław Karczewski: No, ale pani 
senator to powiedziała.)

(Senator Dorota Czudowska: Ja nie powiedziałam, 
że tylko 50.)

Chodzi mi o taką kwestię…
(Rozmowy na sali)
Proszę mi nie przeszkadzać, bo później nie zdążę 

powiedzieć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze…)
I chciałbym zwrócić na to uwagę. I na potwierdze-

nie tego… Pytałem tu pana senatora sprawozdawcę 
większości, pana senatora Ambrozika, o dane związa-
ne z tym, co suweren – tak kochane przez was słowo 
– sądzi dzisiaj o tym, co wy tutaj wyprawiacie. No, 
to państwu przeczytam.

Według badania Kantar suweren w ilości 55% po-
wiedział, że pan prezydent Andrzej Duda powinien 
zawetować 3 ustawy. Ale to już historia. A 30 maja 
IBRIS zapytał, czy to, co państwo wyprawiacie z są-

donikąd, to jest droga, która pokazuje, że niszczymy 
standardy demokratyczne, to wszystko, o co walczyli-
śmy przez całe lata, będąc młodymi ludźmi, w latach 
sześćdziesiątych, siedemdziesiątych czy osiemdzie-
siątych. Cieszyliśmy się z tej wolności przez całe lata 
od roku 1989.

Proszę państwa, podczas pytań zadawanych do 
sprawozdawców – później do tego odnosił się także 
rzecznik praw obywatelskich – zwracałem uwagę na 
jeden element i aspekt tej ustawy, a mianowicie taki, 
że w tej ustawie ograniczamy prawo naszych oby-
wateli, którzy mają podwójne obywatelstwo, bo mają 
obywatelstwo jeszcze innego kraju, do tego, aby mo-
gli zajmować stanowiska w tym przypadku sędziów 
Sądu Najwyższego czy innych sądów. To praktyka… 
Jeden z senatorów zarzucił mi, że ja wspieram tym 
pytaniem i tą wątpliwością mniejszość niemiecką 
w Polsce albo jakichś innych podejrzanych, którzy 
chcieliby zajmować w Polsce różnego rodzaju stano-
wiska. Ale my w Senacie, proszę państwa, jesteśmy 
przecież także od tego – tym się szczycimy i z tego 
jesteśmy dumni – żeby opiekować się Polonią na ca-
łym świecie. Wiemy, jak wielu Polaków wyjeżdżało, 
wyjeżdża, mieszka i pracuje za granicą. Jeżeli my 
w Polsce będziemy stosowali zasadę taką, że pra-
ca jest tylko dla Polaków, jeżeli tu w Polsce można 
będzie stosować takie standardy, że człowiek, który 
ma inne obywatelstwo, oprócz obywatelstwa polskie-
go, nie będzie mógł zajmować stanowisk w Polsce 
w różnych urzędach i instytucjach, to takie praktyki 
będą także w innych krajach. Nie dziwmy się więc 
czasami, że w innym kraju mówią tak, że jeżeli nasz 
rodak ma Kartę Polaka, nie może zajmować tam sta-
nowiska w takiej czy innej instytucji państwowej. Nie 
dziwmy się temu my, którzy staramy się czasami po-
uczać, jakie powinny być standardy dotyczące właśnie 
praw obywatelskich, praw mniejszości narodowych. 
Sami je łamiemy różnymi sposobami. (Oklaski) Jest 
to niezwykle szkodliwe, także dla naszej pozycji, jako 
naszych rodaków w różnych miejscach na świecie.

I na koniec ostatnie zdanie. To, co my tutaj ro-
bimy, urąga takim zasadom stanowienia prawa. 
Już dzisiaj straciliśmy rachubę, ile razy nowelizo-
waliśmy w ostatnich latach ustawy związane z sys-
temem sprawiedliwości, z sądownictwem najwyż-
szym, Trybunałem Konstytucyjnym itd. Co chwilę 
to robimy, szósty czy siódmy raz. Tylko dlatego, że 
przepychane są te ustawy, pod osłoną nocy, w po-
śpiechu, bez przygotowania. Takich praktyk do tej 
pory w polskim parlamencie nie było. Zdarzały się 
czasami przypadki…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze…)

Zdarzały się przypadki…
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(senator L. Czarnobaj) prawomocnym wyrokiem. To tak jakby sąd… Inaczej: 
trybunał dał upoważnienie, żeby można było orzec 
rozwód z narzeczonym.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, bo już czas na wypowiedź pana…)

Już kończę, Panie Marszałku, ostatnie zdanie.
(Marszałek Stanisław Karczewski: To już bardzo 

proszę o konkluzję.)
Ostatnie zdanie.
Jest pytanie: po co wam Sąd Najwyższy? No, 

trybunał już macie. Po co wam Sąd Najwyższy? 
TK potrzebny jest wam po to, aby można było robić 
wszystko, co chcecie, a Sąd Najwyższy po to, aby 
móc to robić jak najdłużej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pani senator Sztark. Bardzo proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
To jest chyba najważniejsze dzisiaj pytanie: dla-

czego tak szybko i po co? Dlaczego tak szybko, skoro 
dzisiaj rzecznik prasowy KRS powiedział, że sędziów 
do Sądu Najwyższego będziecie wybierali dopiero 
we wrześniu. A więc po co dzisiaj, po co tak szybko? 
Chyba nie wybieracie się tak szybko na wakacje, prze-
cież będziemy mieli jeszcze jedno albo może więcej 
posiedzeń.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Już nie ma, 
Pani Senator.)

Nie ma?
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie ma.)
No, obiecał nam pan, że jeszcze trzydziestego 

pierwszego się spotkamy.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to jeden 

dzień, to nie posiedzenie.)
No to…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przepraszam…)
No, nie posiedzenie, tylko tak…
(Senator Piotr Zientarski: …Dał nadzieję.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja mam tylko 

nadzieję na ten wtorek.)
(Głos z sali: …Ma nadzieję.)
Pełna nadziei jestem, dlatego że jeszcze można… 

Nie będę mówiła… Tyle rzeczy jeszcze można sko-
pać. Jeszcze tylko media wolne, część została, tak że 
jeszcze za to można się wziąć.

(Rozmowy na sali)
Powiem słowami pana ministra Piebiaka: źle się 

bawicie, naprawdę źle się bawicie. Bo w zasadzie jakie 
zmiany wprowadzacie?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dobre.)

dami, jest tym, czego obywatele w Polsce oczeki-
wali. I 31% – to jest ten taki twardy, dobry elektorat 
– mówi: tak, myśmy na to oczekiwali, myśmy oczeki-
wali, że politycy w naszym imieniu będą sprawować 
nadzór nad sądami, można powiedzieć. A 51% jest 
przeciwnych temu, co państwo robicie w zakresie 
sądów. 24–25 kwietnia, Kantar: 49% uważa, że re-
forma służy przede wszystkim PiS, a 28% – że jest to 
wsparcie prawdziwej reformy sądów. Ale oczywiście 
szanujemy tę mniejszość, która mówi, że to jest dobra 
zmiana, w dobrym kierunku, że sędzia będzie teraz 
wyznaczany przez polityków i że będzie nadzór po-
lityków nad sędziami.

Ja wracam do tych spraw kadrowych, tak szybciut-
ko. Otóż państwo, obniżając te kryteria dotyczące wy-
boru sędziów do Sądu Najwyższego, mówicie… Ktoś, 
kto ma osiągnięcia, dużą liczbę artykułów, tytuły 
profesorskie, składa aplikację do Sądu Najwyższego, 
i składa ją też osoba z 10-letnim stażem w sądzie 
rejonowym, ale taka, która jest po waszej myśli. I ten 
niezależny KRS wybiera tego z 10-letnim stażem. Ten 
drugi, zanim się odwoła – wszystko zajęte. Proszę 
państwa, to jest tak, jakbyście się oburzali, że lekarze 
wybierają najlepszego lekarza do operacji lub na or-
dynatora. To też trzeba powiedzieć: to sami będziecie 
się wybierać? Dawać ich tutaj na tapetę, my będziemy 
wybierać, politycy, przecież my wiemy lepiej, który 
jest lepszy. To po pierwsze. Po drugie, według tej 
koncepcji lekarz rejonowy z 10-letnim stażem będzie 
teraz pouczał profesora w akademii medycznej czy na 
uniwersytecie medycznym, jak leczyć. A dlaczego? 
Dlatego że jest z waszego ugrupowania.

Przywoływano tu różne przykłady z historii 
Europy, więc ja też jeden przywołam. Otóż na po-
czątku XX w. pojawił się pewien ustrój niedaleko, 
na wschodniej granicy, i mówiono tam tak: prawy 
bolszewik obdarzony zaufaniem partii może kierować 
czymkolwiek, żadnych szczególnych umiejętności 
mu nie potrzeba. (Oklaski) I to jest polityka kadrowa. 
Państwo Drodzy, to jest to, o co pytała pani senator 
Sztark. Chyba dzisiaj w jednej z gazet jest napisane, 
że sędzia, który 20 razy starał się o awans i go nie 
uzyskał, teraz go uzyskał, w ciągu roku przeskoczył 2 
szczeble i jeszcze został członkiem KRS. No pięknie! 
Wypisz, wymaluj, historia zatoczyła koło.

Proszę państwa, na koniec chcę powiedzieć tak. 
Trzeba sobie zadać pytanie: po co w ogóle to się robi? 
Tak na zdrowy rozum, jak człowiek tak sobie siedzi, 
słucha was i ogląda, to musi sobie zadać pytanie: po 
co wy to robicie? To państwu odpowiem: zamach na 
Trybunał Konstytucyjny potrzebny wam był po to, 
żeby można było wszystko robić. Trybunał orzekł 
uniewinnienie, orzekł, że pan prezydent miał prawo 
uniewinnić te 3 osoby, które nie były jeszcze skazane 



92
64. posiedzenie Senatu w dniu 24 lipca 2018 r.

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

(senator G. Sztark) (Rozmowy na sali)
Proszę państwa, zapowiadałam tutaj na jednym 

z pierwszych posiedzeń, zapowiadałam… I to nie 
jest już wcale śmieszne. Zatrzymani są młodzi ludzie, 
których rodziny szukają po komisariatach. To jest 
początek. Następną rzeczą – i to powtarzam po raz 
trzeci – będzie to, że trzeba będzie… trzeba będzie 
zamykać…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Pani Senator, 
ja bardzo poważnie mówię, że czas na pani wystą-
pienie minął.)

W związku z tym…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ja słyszę cały 

czas, że to my będziemy siedzieć. Ale bardzo pro-
szę… Ale już…)

W związku z tym na koniec tylko słowa prof. 
Włodzimierza Wróbla z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

(Marszałek Stanisław Karczewski: To bardzo krót-
ko, Pani Senator.)

„Udział w przewidzianych przez partię rządzącą 
procedurach zajmowania miejsc w Sądzie Najwyższym 
oznacza bezpośrednie współdziałanie w łamaniu 
Konstytucji RP”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
I pan senator…
(Senator Grażyna Sztark: Jezus, jeszcze popraw-

ka! Przepraszam.)
Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wszyscy Drodzy Warszawiacy, którzy zgroma-

dziliście się dzisiaj pod Senatem! Chciałbym od 
wszystkich senatorów, którzy dzisiaj walczą o nie-
zależne sądownictwo… Chcielibyśmy podziękować 
wam wszystkim, którzy poświęciliście czas dla de-
mokracji, dla wolnych sądów, dla innych obywateli, 
za których i o których prawa walczycie. Dziękujemy 
bardzo. (Oklaski)

Miałem przez chwilę nadzieję, że ta ilość błędów, 
ten bałagan legislacyjny, ten tak ewidentny skok na 
Sąd Najwyższy, który tak widać w świetle tej ustawy, 
da państwu coś do przemyślenia – refleksję. Niestety, 
duch pana posła Piotrowicza dzisiaj, jak nigdy, unosi 
się nad Senatem. Po raz pierwszy w tej Izbie, dokładnie 
tak jak zrobił to poseł Piotrowicz, odebrano możliwość 
wypowiedzi i odpowiedzi na pytania rzecznikowi praw 
obywatelskich. Skrócono do 5 minut nasze wypowiedzi. 
I to znowu jest – już raz o tym mówiłem i bardzo mi 
przykro, że muszę powtórzyć – użycie lex Martynowski.

Zastanawiam się po wielu rozmowach… Bo prze-
cież nie będziemy kryli, że my z opozycji rozmawia-

Chcę tylko przypomnieć, że – jak do tej pory – 
ośmieszyliście i osłabiliście Trybunał Konstytucyjny. 
W Sądzie Najwyższym wszyscy wspominają przesłu-
chania kandydatów na ławników Sądu Najwyższego, 
którzy mają oceniać sędziów w Izbie Dyscyplinarnej. 
Ja pamiętam, jak w stanie wojennym u mnie wprowa-
dzili przepustki, a wówczas ławnicy wynosili ławki. 
Wtedy była senator Hania Skowrońska, Bogucka-
Skowrońska powiedziała, że od dziś wie, dlaczego 
to są ławnicy, dlatego że ławki wynoszą. A dzisiaj 
ławnicy… jedna z kandydatek na ławników mówi, że 
na prawie co prawda się nie zna, ale może poznać…

(Głos z sali: Doczytać.)
(Senator Piotr Zientarski: Doczytać.)
Może doczytać. I z tym się będzie kojarzył ławnik, 

ławnik w Sądzie Najwyższym.
(Senator Janina Sagatowska: Ławnik to…)
Ośmieszyliśmy kolejną instytucję. Czy na tym nam 

zależy? Czy list europejskich prawników do Komisji 
Weneckiej w sprawie publicznych, nielicujących z po-
wagą wypowiedzi pana Warchoła i Muszyńskiego 
– który mówił o kawce i o pani pierwszej prezes… 
Czy śmiejąc się dzisiaj z tej pani pierwszej prezes, 
oczekujecie szacunku do tej następnej, którą sobie 
wybierzecie? Czy sądzicie, że ta pierwsza prezes czy 
pierwszy prezes, którego sobie wybierzecie, będzie 
prezesem dla wszystkich Polaków? Kto w to uwie-
rzy, jakie instytucje europejskie w to uwierzą? I kto 
wreszcie uwierzy w ten sąd?

A wreszcie… Ja nigdy w życiu nie spodziewałam 
się tego, że należy się obawiać, iż dzisiaj, w tych cza-
sach, po przeszło 30 latach, parlamentarzysta może 
np. trafić do ciupy. A przecież to nikt inny jak poseł 
Szczerba najprawdopodobniej dzisiaj będzie miał po-
stawione zarzuty za to, że sfotografował policjanta, 
który szarpał uczestnika manifestacji czy też zakładał 
mu zamek. I poseł będzie stawał pod zarzutem tego, 
że ujawnił nazwisko i imię. Jeżeli ja bym zobaczyła…

(Głos z sali: Ale nie można…)
A dlaczego się kryje? Pan policjant, który uczest-

niczył w tej interwencji, boi się ujawnić swoje na-
zwisko i imię? No, powinien się cieszyć, bo w końcu 
broni władzy! A więc jeżeli dojdzie do tego, że pan 
Szczerba stanie przed Wysoką Izbą i zostanie mu 
uchylony immunitet, przesłucha go pan prokurator, 
który podlega panu Ziobrze, a potem ten poseł sta-
nie przed sądem, którym też zawiaduje ręcznie pan 
minister Ziobro… No, to co będzie?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Będzie sie-
dział.)

Tak, Panie Marszałku Kochany.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję.)
(Wesołość na sali)
Pójdziemy do ciupy. Pójdziemy… Pójdziemy…
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(senator A. Pociej) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze. W trybie sprostowania.)
Senator Pociej stwierdził, że uniemożliwiliśmy 

zadawanie pytań panu rzecznikowi…
(Głos z sali: Możliwość wypowiedzi…)
…że odebraliśmy możliwość wypowiedzi…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, to jest bar-

dzo dobra uwaga, bardzo trafna. Tak.)
…i odpowiedzi na pytania panu rzecznikowi 

Bodnarowi. Otóż chciałbym sprostować…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo dobrze, 

Panie Senatorze.)
…tę nieprawdziwą informację, ponieważ został zło-

żony wniosek o przejście od razu do dyskusji. Wniosek 
nie został przegłosowany. Prowadzący marszałek Bielan 
zadał pytanie, czy jest ktoś, kto chce zadać pytanie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie było ni-
kogo.)

Nie było nikogo…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie było ni-

kogo.)
…i w związku z tym przeszliśmy do dyskusji.
(Senator Leszek Czarnobaj: To się nazywa de-

mokracja.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale nikt nie 

chciał zadać pytania.)
A więc chciałem to wyjaśnić…
(Senator Leszek Czarnobaj: Demokracja à la PiS.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, nie chciał.)
…żeby w protokole…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, nie chciał.)
…i w stenogramie było to odnotowane. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, jest to zapisane w protokole. Tak, 

to bardzo trafna uwaga, bo wyjaśnia tutaj wszystko.
(Rozmowy na sali)
(Senator Barbara Zdrojewska: Zadowolony jest 

pan teraz z siebie, Panie Senatorze?)
(Senator Jan Maria Jackowski: Trzeba było sie-

dzieć…)
(Rozmowy na sali)
Ale proszę nie komentować i nie wyrażać w ten 

sposób swoich opinii, są inne możliwe formy. Bardzo 
proszę nie przeszkadzać.

Pan senator Wach zabiera głos. Bardzo proszę.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Występuję tutaj dzisiaj właściwie z przykrością, 

bez jakiejś satysfakcji. Obawiam się również, że 

my z wami dosyć często nie w świetle jupiterów, ale 
prywatnie i szczerze. Zastanawiam się…

(Senator Piotr Zientarski: Na korytarzu.)
…kto, jaki zły duch pcha was wszystkich, a z wami za 

kierownicą całą Polskę, na kurs kolizyjny z całą Europą, 
dla czyjejś – no ja wiem, że tak, jak tutaj jesteście, nie dla 
waszej indywidualnie – żądzy władzy totalnej, ryzykując 
bezpieczeństwo wszystkich obywateli i naszą pozycję 
w Unii Europejskiej Przecież nie da się ukryć, że gros 
waszych problemów, z którymi się borykacie… Tracicie 
czas, nerwy, trwonicie swoje zasługi, wmawiając obywa-
telom, że czarne jest białe, mówicie o tym, że robicie coś 
dla obywatela, wtedy kiedy robicie to tylko i wyłącznie 
dla partii i dla żądzy władzy kilku ludzi. Wiecie, jakie 
dzisiaj było hasło? Co to znaczy KRS? W jaki sposób 
obywatele to rozczytują? Komitet rozbiórki sądownictwa.

Miałem taką nadzieję, że tutaj będzie możliwość racjo-
nalnego przekonania was do jakichkolwiek zmian, przy-
najmniej tych takich najbardziej ewidentnych, o których 
mówiło nasze Biuro Legislacyjne. Nie. Jedyny urobek, 
jedyna korzyść to jest to, że przez 8 godzin trzymaliśmy 
tutaj pana ministra Piebiaka i przez te 8 godzin nie miał 
czasu zajmować się rozmontowywaniem polskiego wy-
miaru sprawiedliwości i wolnych sądów. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze…
(Senator Aleksander Pociej: I…)
Panie Senatorze, czas pana wystąpienia już minął. 

Bardzo dziękuję.
(Senator Marian Poślednik: A szkoda. 

Interesujące…)
(Senator Aleksander Pociej: Myślę, że akurat do-

syć szczęśliwie się złożyło. W takim dobrym momen-
cie pan marszałek…)

Dobry moment. Już ponad…
(Senator Jan Maria Jackowski: …w trybie spro-

stowania.)
(Głos z sali: Nie ma.)
Czego?
(Senator Piotr Zientarski: Ale nazwiska przecież 

nie wymienił.)
(Senator Jan Maria Jackowski: W trybie spro-

stowania.)
Ale, Panie Senatorze, wysłuchajmy sprostowania. 

Ja posłucham.
Krótkie wystąpienie. Bardzo proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję.)
Przygotowuje się do wystąpienia… O, coś mi teraz 

zniknęło.
(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Senator 

Wach.)
…Pan senator Wach.
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(senator P. Wach) w momencie silnego kryzysu ekonomicznego, który 
niewątpliwie nadejdzie, aczkolwiek chyba nie jest 
jeszcze bardzo bliski. To wszystko w wyniku takich 
stosunkowo małych, wydawałoby się, zmian w za-
kresie systemu sądownictwa. Psujemy, a właściwie 
państwo psujecie – najpierw być może w dobrej wie-
rze, a potem coraz bardziej z konieczności, ze strachu 
– system, który być może nie był bardzo dobry, ale 
prowadził do postępu i dawał nam szansę. Szkoda, że 
tak się dzieje. Uważałem za swój obowiązek to, żeby 
to wyraźnie dzisiaj powiedzieć. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Aleksander Bobko. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Rzeczniku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście sytuacja jest dość trudna, ale po-

wody tej trudności widzę nieco inaczej niż mój sza-
nowny przedmówca. Ta ustawa… Słuchałem z uwagą 
wypowiedzi pana ministra i te wypowiedzi właściwie 
mnie przekonały, że ta ustawa, pomimo pewnych 
wątpliwości, ma charakter w istocie techniczny i jest 
reakcją na zaskakującą obstrukcję środowiska sę-
dziowskiego, które próbuje blokować proces urucho-
miony przez wprowadzone wcześniej ustawy, ustawy, 
które budziły wątpliwości co do ich konstytucyjności, 
co do trybu ich wprowadzania. Ten tryb wprowadza-
nia poprawki, szybkie tempo, no, pewnie nie sprawia 
satysfakcji, ale tak to już jest.

Padały tutaj wielokrotnie słowa o przywiązaniu 
do zasad praworządności, staniu przy wartościach 
i o tym, że system praworządności jest w Polsce zagro-
żony. Ja w pewnym sensie to zdanie podzielam. Ale 
stawiam państwu pytanie… Bo na temat ewentualne-
go przyczyniania się do podmywania praworządności 
z naszej strony już padło tyle, nie ma czasu do tego 
się ustosunkować, ale stawiam państwu, kolegom, 
koleżankom z opozycji, instytucjom państwowym, 
jak Rzecznik Praw Obywatelskich, Sąd Najwyższy, 
pytanie, jak państwo rozumiecie praworządność, nie 
uznając legalnie istniejących w Polsce instytucji.

(Senator Piotr Zientarski: Których?)
(Senator Grażyna Sztark: Których?)
Trybunału Konstytucyjnego.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, Trybunału 

Konstytucyjnego.)
(Poruszenie na sali)
Trybunału Konstytucyjnego.
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, się śmie-

jecie…)
(Rozmowy na sali)

w tym wystąpieniu, po wielu wcześniejszych, mogą 
wystąpić jakieś powtórzenia, ale uważam, że sytuacja 
jest krytyczna i należy wystąpić.

To, co następuje w wyniku zmian prawa doty-
czącego sądownictwa, a w szczególności ustawy, 
którą omawiamy dzisiaj, można nazwać hybrydo-
wym zamachem stanu. Mówię to z przekonaniem 
i właściwie cytując Bogdana Zdrojewskiego, który 
użył tego określenia w jednym z wywiadów. Bogdan 
Zdrojewski jest teraz europarlamentarzystą, wcze-
śniej był ministrem kultury i jest znany w naszej Izbie, 
niektórym dobrze znany. „Hybrydowy zamach stanu” 
jest to bardzo celne i syntetyczne określenie, które 
dobrze określa aktualną sytuację.

W tym wszystkim zmiany dotyczące Sądu 
Najwyższego odgrywają istotną rolę i są pewnym 
ukoronowaniem procesu, który następował mniej 
lub bardziej udolnie, ale jak dotąd skutecznie. Sąd 
Najwyższy ma Izbę Dyscyplinarną, która jest dobrym 
narzędziem zastraszania i ogólnie dyscyplinowania 
sędziów. Poza tym stwierdza i zatwierdza wynik 
wyborów, co może okazać się potrzebne – na razie 
sondaże dotyczące partii rządzącej na to nie wskazu-
ją, ale ten element, to narzędzie może być potrzebne 
w przyszłości – oraz ma ścisły związek z Trybunałem 
Stanu. A użycie Trybunału Stanu i pierwszego preze-
sa jako przewodniczącego tego trybunału może być 
także istotnym elementem dotyczącym ewentualnych 
przyszłych rozliczeń tego postępowania, gdyby do 
tego doszło.

Równie skandaliczna i żałosna jest metoda, że tak 
powiem, wprowadzania tego prawodawstwa. Ja bym 
to nazwał procesem iteracyjnym, czyli metodą kolej-
nych przybliżeń, która właściwie ma spełnić założenia 
rządowe. To, że jest to metoda kolejnych przybliżeń 
– przy czym jest to tym razem piąte podejście – to 
jest wynik błędów i bałaganu prawodawcy oraz oporu 
społeczeństwa i sędziów, za co im dziękujemy. Były 
dzisiaj podziękowania w tej sprawie. W dodatku jest 
to proces, moim zdaniem, zakłamany, bo formalnie 
on się odbywa za parawanem inicjatywy poselskiej. 
Właściwie kamień węgielny tego upadku stanowi-
ły zmiany dotyczące Trybunału Konstytucyjnego. 
Proszę państwa, wszyscy, wszyscy omijają Trybunał 
Konstytucyjny, zakładając, że cokolwiek ze strony 
rządowej tam trafi, będzie potwierdzone. Stracił on 
tę moc zasadniczą, a mianowicie arbitra w zakresie 
legislacji. I to powoduje ten upadek, który m.in. – to 
jest moje zdanie – powoduje bojkot i taki silny opór 
sądów.

Jak będzie tego rezultat? Tego dokładnie nikt w tej 
chwili nie wie, jednak pewna jest degradacja kraju. 
Ona jest zupełnie pewna, ale może być również tak 
zupełnie źle, że właściwie zmiana nastąpi dopiero 
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(senator A. Bobko) wołanie do historii, historia jest nauczycielką życia. 
Z czym nam się kojarzy zawiązywanie konfederacji? 
W co my brniemy? Czym się kończą konfederacje? 
Czym się kończy szukanie sprawiedliwości na innych 
dworach, w Berlinie, może w Moskwie? Ja wiem, że 
sytuacja jest inna, bo jesteśmy w Unii. Ale przecież 
wystąpienie pani pierwszej prezes w Berlinie było 
czymś porażającym, właśnie w kontekście historii.

(Głos z sali: To w Unii.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Państwo 

Senatorowie, państwu nikt nie przeszkadzał…)
Proszę państwa, czas mi się kończy, a więc kończę 

apelem o to, abyśmy wrócili…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, kończy 

się czas, Panie Senatorze.)
Tak, Panie Marszałku, jeszcze…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

konkluzja.)
Tak, konkluzja.
Kończę apelem o to, abyśmy wrócili do szanowa-

nia zasad praworządności…
(Głos z sali: Dobry pomysł.)
…żebyśmy się zaczęli odwoływać do polskich 

instytucji, a jeżeli wyczerpiemy tę procedurę… Panie 
Mecenasie, pan jest prawnikiem, jest w prawie coś 
takiego jak wyczerpanie procedury. Jeżeli jakąś usta-
wę uważacie za niekonstytucyjną, skierujcie ją do 
Trybunału Konstytucyjnego.

(Senator Piotr Zientarski: Wycofujemy…)
Jeżeli on orzeknie inaczej, niż uważacie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Senatorze…)
…wtedy być może warto odwołać się do trybunału 

w Luksemburgu.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jak wy się za-

chowujecie…)
Ale trzeba wyczerpać przynajmniej polską proce-

durę, a nie na ulicy głosić…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, czas już minął, przepraszam bardzo.)
…że trybunału nie ma.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, proszę zmierzać…)
Jeszcze ostatnie zdanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Ale to już ostatnie.)
Naprawdę ostatnie.
Chodzi o to, żeby nie wyglądało tak, że za stan pra-

worządności, za tę trudność odpowiada tylko opozycja, 
chociaż brniecie w jakąś dziwaczną stronę. Rząd, pre-
zydent, większość parlamentarna w większym stopniu 
odpowiada za stan praworządności w kraju. Powinniśmy 
zrobić wszystko, co możliwe, aby z tej ścieżki zejść…

(Senator Piotr Zientarski: …Żeby zejść ze sceny.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, czas. Ja muszę…)
…i nie przekroczyć Rubikonu. Dziękuję. (Oklaski)

Czy to jest praworządność?
(Rozmowy na sali)
Czy to jest praworządność, jeżeli nie uznajecie, ot 

tak sobie nie uznajecie Trybunału Konstytucyjnego?
(Senator Leszek Czarnobaj: Żenada.)
No, nie ma go – prawda? – nie ma go.
(Rozmowy na sali)
Rozumiem i podzielam stanowisko pana prof. Wacha, 

że powoływanie Trybunału Konstytucyjnego budziło 
ogromne kontrowersje. Niestety, luka konstytucyjna czy 
luka prawna uniemożliwiała wtedy rozstrzygnięcie tego 
sporu przy powoływaniu Trybunału Konstytucyjnego, 
uniemożliwiała, moim zdaniem, rozstrzygnięcie tego na 
płaszczyźnie prawnej. Nie było instytucji, która mogłaby 
ten spór kompetencyjny rozstrzygnąć. Pan prezydent 
wziął na siebie odpowiedzialność, w jakiejś mierze wzię-
ła ją na siebie pani premier Szydło. Nie można wyklu-
czyć tego, że być może kiedy zmieni się władza, będą za 
to ponosić odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu.

(Senator Grażyna Sztark: Na pewno.)
(Głos z sali: Na pewno.)
Tego nie możemy wykluczyć, ale wtedy działamy 

w ramach polskiego systemu praworządności. Na ra-
zie wniosku do Trybunału Stanu nie ma, na razie jest 
Trybunał Konstytucyjny i stwierdzenie przez… Jeżeli 
to stwierdzają ludzie na ulicy, to jeszcze uchodzi. 
Ale jeżeli wysokie autorytety i poważne instytucje 
w Polsce stwierdzają, że nie ma trybunału…

(Senator Grażyna Sztark: Nie ma.)
…jeżeli uważają, że jakaś ustawa jest niekon-

stytucyjna i nie kierują tej ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego, tylko orzekają o niekonstytucyj-
ności ustawy na ulicy albo stawiają się ponad pra-
wem, to jest to elementarne, drastyczne i radykalne 
łamanie zasad praworządności. Ja to przynajmniej 
w ten sposób rozumiem. Faktycznie sytuacja jest 
niebezpieczna…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nazistowskiemu 
prawu też trzeba było się podporządkować.)

…sytuacja jest niebezpieczna, bo brniemy…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę o ciszę. Czy ktoś państwu 
przeszkadzał?)

…jako społeczeństwo w stan anarchii. Groźba, 
że wyroki polskich sądów będą podważane na płasz-
czyźnie europejskiej, niestety może stać się realna. 
Odmawianie legalności kolejno instytucjom, już nie 
tylko Trybunałowi Konstytucyjnemu… Z prominent-
nych ust padają słowa, że właściwie parlamentu też 
już nie ma, że trzeba tworzyć równoległy parlament.

(Głos z sali: Oczywiście.)
Padają słowa, że trzeba zawiązać konfederację. 

Proszę państwa, przecież historia… Było tutaj od-
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Projekt jest poselski, został w stosownym trybie 
przeprowadzony, jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, i chyba 
nie należy zajmować się plotkami, domysłami, tego 
rodzaju rzeczami, zwłaszcza gdy mówimy o organie 
konstytucyjnym, o Rzeczniku Praw Obywatelskich. 
Ja potwierdzam, Panie Rzeczniku, że widzieliśmy się 
w Suwałkach, byłem wtedy w „Iustitii”, wydawało 
mi się, że wtedy walczyliśmy o to samo. Teraz jestem 
przekonany, że jednak jest inaczej, że ja, cały czas 
pozostając przy ideałach niezależnego sądownictwa, 
niezawisłości sędziów… (Oklaski)

(Głos z sali: Tak jest.)
…chcę, żeby te ideały były realizowane w Polsce.
(Senator Waldemar Sługocki: A ta ustawa…)
Chciałbym, żeby się dużo zmieniło, bo dużo musi 

się zmienić, żeby rzeczywiście do tego doszło. Mam 
wrażenie, że pan rzecznik…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Ciii… Nie 
przeszkadzajmy. Państwu nikt…)

…chciałby, żeby było tak, jak było, i to nas rzeczy-
wiście fundamentalnie różni. Ale historia nas oceni, 
oceni, kto miał rację, kto nie miał racji.

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Już współczesność oceni.)
(Senator Jan Rulewski: Jutro rano.)
Jestem przekonany, że te zmiany, w których…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze, bardzo proszę nie komentować.)
…przyjęciu uczestniczę…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nikt nie ko-

mentował państwa wypowiedzi, bardzo nieelegancko 
się zachowujecie.)

(Senator Jan Rulewski: Pani Sagatowska…)
Obawiam się…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie Senatorze 

Rulewski, zwracam panu uwagę, żeby pan zachował 
spokój, bo zachowuje się pan skandalicznie.)

Jestem przekonany, że te zmiany, nad którymi 
dzisiaj Wysoka Izba proceduje, obronią się i za kilka 
lat niezależny obserwator rzeczywistości przyzna, że 
to, co dzisiaj się wydarzyło w tej Izbie, było czymś 
dobrym dla polskiego wymiaru sprawiedliwości, dla 
polskiego środowiska sędziowskiego, dla polskich 
obywateli. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie zostanie przeprowadzo-
ne po ogłoszonej za chwilę przerwie.

Proszę o komunikat.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Ja muszę pilnować czasu.
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Ryszka i pan 

senator Duda złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: pan senator Zientarski, pan senator 
Borusewicz, pan senator Rybicki, pan senator Kleina, 
pan senator Czarnobaj, pan senator Wcisła, pan sena-
tor Florek, pan senator Sługocki, pan senator Grodzki, 
pan senator Klich i pani senator Sztark.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone… za chwilę 
powiem, o której godzinie, bo jeszcze nie wiem, do 
której ogłosimy przerwę, ale dzisiaj po przerwie.

Czy przedstawiciel rządu…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, jutro, jutro.)
(Rozmowy na sali)
Czy przedstawiciel…
Dzisiaj będzie, dzisiaj będzie. Proszę państwa…
(Senator Mieczysław Augustyn: Tradycyjnie.)
Sami chcieliście państwo…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dzisiaj w nocy.)
(Senator Waldemar Sługocki: Wytrwamy.)
Wy dyktowaliście warunki, dyskusja trwała – jeśli 

państwo nie wiecie, ile, już mówię – 10, 11, 12 godzin, 
a że sami nie chcieliście dyskutować, sami sobie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dyskusja trwała 
półtorej godziny.)

Ale kto doprowadził do tego, że nie było dyskusji? 
Wy, państwo.

(Senator Jan Rulewski: Martynowski.)
Państwo, bo państwo zadawali pytania, a nie 

chcieli dyskutować.
Panie Ministrze, czy pan chce zabrać głos?
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Króciutko, ale w kilku słowach chciałbym od-

nieść się do tego, co tutaj padło po moim wystąpieniu, 
zwłaszcza do wystąpienia pana rzecznika. Z całym 
szacunkiem dla dorobku pana rzecznika i urzędu kon-
stytucyjnego, ale wydaje się, że nie jest rolą rzecznika 
kwestionowanie trybu przyjętego przez parlament.

(Senator Piotr Zientarski: Dlaczego?)
(Rozmowy na sali)

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Zientarski, Kazimierz Kleina, Sławomir Rybicki, 
Leszek Czarnobaj, Bogdan Borusewicz, Jerzy Wcisła, 
Piotr Florek, Tomasz Grodzki, Waldemar Sługocki, 
Bogdan Klich, Grażyna Sztark. Ponadto sprawoz-
dawcami komisji byli: senator Rafał Ambrozik, se-
nator Aleksander Pociej – mniejszości Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, i senator Jan 
Rulewski – mniejszości Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji.

Bardzo proszę. Kto chce zabrać głos? Pan senator 
Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Nie sposób zacząć inaczej, słysząc tych ludzi, któ-

rzy skandują za ścianą…
(Rozmowy na sali)
…„wolne sądy, wolna Polska”… Jeżeli jesteście 

państwo tak przekonani, że ta ustawa jest zgodna 
z interesem Polski, to dziwię się, że po raz kolejny 
jedyną osobą, które za tą ustawą przemawiała, był 
senator Bobko, który… Panie Senatorze, chylę czo-
ła, mimo że różnimy się i w wielu sprawach mamy 
różne zdanie, ale chylę czoła za tę próbę rozmowy 
z opozycją i słuchania tego, co ta opozycja od czasu 
do czasu mądrego ma do powiedzenia.

Jest tak, że grzech, nawet jakiś mały, później po-
woduje lawinę. I my jesteśmy dzisiaj niestety w takim 
kulminacyjnym punkcie, kiedy ta lawina wezbrała 
i zmiata wszystko – mówimy tutaj o wymiarze spra-
wiedliwości – co napotka na swojej drodze. Dlatego 
tylko, że popełniono szereg błędów 3 lata temu, 2 lata 
temu, dzisiaj…

(Rozmowy na sali)
…dzisiaj… Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
Nie będę się znęcał, ale mógł pan zabrać głos, 

wyjść tutaj i powiedzieć coś z sensem, co można by 
było wykorzystać w tej debacie. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Więc teraz…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę 

o powstrzymanie się od komentarzy.)
…proszę nie dogadywać…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, rozumiem, że pan marszałek 

chciał, żeby mi nie przerywano, tak samo jak wcze-
śniej pan marszałek chciał, żeby nie przerywano panu 
senatorowi Bobce.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Tak, żeby za-
chować powagę, spokój i ciszę.)

(Głos z sali: Powiedz, kiedy ten grzech powstał.)
(Rozmowy na sali)

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:

Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji poświęcone rozpatrzeniu 
poprawek zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektó-
rych innych ustaw odbędzie się w dniu dzisiejszym 
20 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali 
obrad plenarnych Senatu.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ogłaszam przerwę do godziny 1.10, czyli 50 mi-

nut.
(Przerwa w obradach od godziny 00 minut 21  

do godziny 01 minut 10)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

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

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 932 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Rafała Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Wysoka Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez 

poprawek. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: No i co, możliwe?)
(Głos z sali: Tak się mówi.)
Bardzo proszę o zachowanie spokoju.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostali se-

natorowie sprawozdawcy chcą jeszcze zabrać głos?
(Głos z sali: Tak, plecami…)
Ja przeczytam… Bo może państwo nie wiecie, 

kto może zabrać głos. Państwo senatorowie: Piotr 
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(senator A. Pociej) (Poruszenie na sali)
Jeszcze panowie? Tak?
(Głos z sali: Tak.)
Macie panowie prawo. Bardzo proszę.
W jakim trybie pan senator chce się zgłosić?
(Głos z sali: Wniosek formalny chcę zgłosić.)
(Głos z sali: Ale nie można już…)
Panie Senatorze, ja wiem, w jakim trybie pan se-

nator się zgłasza.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się zgłaszam 

w związku…)
Przepraszam. W związku z czym?
(Senator Bogdan Borusewicz: W związku z tym, 

że wyczytał mnie pan jako wnioskodawcę i mam 
prawo…)

Przeczytałem, przeczytałem.
(Senator Bogdan Borusewicz: W związku z tym 

mam prawo wystąpić…)
Przeczytałem. Każdy ma…
Panie Marszałku, bardzo proszę i polecam pań-

stwu przeczytanie na następne posiedzenie albo nawet 
jeszcze dziś w nocy regulaminu, tak żebyście pań-
stwo poznali wreszcie regulamin i nie przeszkadzali 
w prowadzeniu obrad.

Pan senator może zgłosić wniosek formalny 
w każdym momencie obrad. Nie można go zgłosić 
jedynie wtedy, kiedy rozpoczęliśmy głosowanie. Nie 
rozpoczęliśmy głosowania i pan senator ma takie pra-
wo. Bardzo proszę, Panie Senatorze, wykorzystać to 
prawo. A później pan senator…

W jakim trybie?
(Senator Bogdan Klich: W kwestii swojego…)
(Senator Jarosław Duda: Bez trybu głosujmy.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Bez trybu.)
Proszę pana…
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Marek Martynowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam wniosek formalny o przejście do gło-

sowania.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Głos z sali: Zaraz, zaraz…)
(Głos z sali: Po co nam regulamin?)
W każdym momencie… Proszę państwa, jest re-

gulamin. Ponieważ państwo nie znacie regulaminu…
Proszę bardzo, słucham pana.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, wezwał pan nas, sprawozdaw-

ców, a ja jestem sprawozdawcą…

Otóż tak się niestety składa, że kończymy ten 
proces legislacyjny… Aczkolwiek zdania są tutaj 
podzielone, ponieważ jest paru specjalistów, którzy 
twierdzą, że będziecie państwo musieli przyjechać 
tutaj jeszcze raz i poprawiać tę ustawę, bo dalej nie 
udało się zrobić do końca tego, o co w tej ustawie 
chodziło. Jak zwykle pisano ustawę na kolanie, zbyt 
szybko i popełniono parę błędów skutkujących nie-
możliwością załatwienia tego, co tak naprawdę chcia-
no tą ustawą załatwić, czyli zwykłych personalnych 
spraw. Znowu nie będzie można ich dokończyć.

Mówiłem o tym – niestety przy pustej sali – że bar-
dzo dziwię się temu, że tak wielu ludzi z tak dużym do-
świadczeniem i politycznym, i życiowym jak większość 
państwa, a rozmawiałem z wieloma z państwa, daje się 
pchać kilku osobom na kurs kolizyjny z Unią Europejską 
i z całym systemem europejskiego wymiaru sprawie-
dliwości. Jest dla mnie niepojęte, że trwonicie państwo 
w tak nierozważny sposób swój kapitał polityczny, który 
można byłoby wykorzystać zupełnie inaczej.

Mówiliśmy o tym, jak wiele rozmawiamy o wymia-
rze sprawiedliwości. Nie było takiej kadencji, w której 
aż tyle walki i czasu byłoby poświęcane właśnie temu 
tematowi. Pytaliśmy dzisiaj – i ja rzucam to pytanie, 
choć nie ma już pana ministra – co takiego udało się 
pchnąć, zmienić w wymiarze sprawiedliwości, co 
usprawniłoby działanie tego wymiaru sprawiedliwości.

Wielokrotnie mówiłem o reformie wicepremiera 
Gowina, która przynajmniej w swoim założeniu mia-
ła naprawdę usprawnić działanie procedury karnej. 
Nie odpowiedział mi na to żaden z ministrów, którzy 
przychodzili tutaj przez 3 lata i którzy nie zostawiali 
suchej nitki na reformie pana ministra Gowina. Nikt 
z nich mi nie odpowiedział, dlaczego nie zajmują się 
tym w tej chwili.

Niestety wprowadzane zmiany są czysto perso-
nalne. To są zmiany tylko i wyłącznie kadrowe. One 
w żaden sposób nie odpowiadają założeniu, o którym 
za każdym razem mówią przedstawiciele minister-
stwa i ci, którzy składają te projekty ustaw. W żad-
nym wypadku to nie zmienia losu szarego obywatela, 
który jest postawiony naprzeciwko machiny państwo-
wej i który musi mieć narzędzia, żeby szybko i spraw-
nie uzyskać sprawiedliwość. Co więcej, te zmiany 
idą dokładnie w odwrotnym kierunku. Obywatel po 
tych zmianach będzie miał mniej praw w stosunku 
do całej machiny państwowej niż przed wprowadze-
niem zmian, które państwo zaproponowali. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do…
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(senator J. Rulewski) (Głos z sali: Dobrze.)
(Senator Jan Rulewski: No…)
(Rozmowy na sali)
Muszę to zinterpretować.
(Przerwa w obradach od godziny 01 minut 24  

do godziny 01 minut 35)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Panie i Panowie Senatorowie, przed przerwą wnio-

sek formalny zgłosił pan senator Marek Martynowski, 
powołując się na art. 48 ust. 2 pkt 9: zmiana sposobu 
prowadzenia obrad i przejście już do głosowania. Ja 
ten wniosek uznaję za zgodny z regulaminem.

(Senator Bogdan Klich: Przepraszam, ale…)
Pan zgłasza wniosek przeciwny?

Senator Bogdan Klich:
Nie. W imieniu Platformy Obywatelskiej chcę 

powiedzieć, że jeśli ten wniosek zostałby przegłoso-
wany, to byłoby to złamanie art. 52…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, pan nie będzie interweniował…)

…ust. 3 Regulaminu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie, Panie 

Senatorze…)
…Regulaminu Senatu…
(Głos z sali: Panie Marszałku!)
…a pan, Panie Marszałku, nie ma nieomylności 

papieża w interpretacji naszego regulaminu. On wy-
raźnie mówi…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, i dlatego ja zrobiłem…)

…ten artykuł, na który się powołuję…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 

Senatorze…)
…on wyraźnie… Proszę pozwolić mi dokończyć.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Po pierwsze, 

proszę mnie nie obrażać. Proszę mnie nie obrażać, 
dobrze?)

Proszę pozwolić mi dokończyć. Artykuł ten 
mówi…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Odbieram panu głos, przepraszam.
(Senator Bogdan Klich: …wyraźnie, że po zakoń-

czeniu dyskusji…)
Jest wniosek formalny. Czy jest jakiś wniosek 

przeciwny?
(Senator Bogdan Klich: I zawsze tak było.)
Pan zgłasza wniosek przeciwny?
(Senator Bogdan Klich: Nie, ja zgłaszam…)
Nie. No to w takim razie odbieram głos.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie wezwałem, 
nie, nie.)

(Głos z sali: Wezwał pan…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Jest zawsze 

możliwość…)
Wezwał pan sprawozdawców do wystąpienia, po 

czym pan tego zaniechał i przychylił się do wniosku 
senatora Martynowskiego.

(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie, Panie 
Senatorze…)

To jest nadużycie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Nie ma żadnego nadużycia. Jest regulamin, który 

pozwala zgłosić wniosek formalny…
Słucham?
(Głos z sali: W art. 48 nie ma takiego przejścia 

do głosowania. Tu może być zmiana sposobu pro-
wadzenia…)

No, to tutaj…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, w związku z którym punktem 

art. 48 składa pan wniosek formalny?
(Głos z sali: No, właśnie!)
Panie Senatorze, ale proszę o spokój.

Senator Marek Martynowski:
Panie Marszałku, na podstawie art. 48…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Troszeczkę po-

wagi, no bo wnosicie do tej Izby naprawdę za dużo 
zamieszania.)

…ust. 2 pkt 9 – zmiana sposobu…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.)
…prowadzenia obrad, dyskusji i przeprowadzenie 

głosowania, i jednocześnie pkt 7 – głosowanie bez 
dyskusji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to nie jest dys-
kusja.)

(Senator Piotr Zientarski: Ale to nie jest dyskusja.)
(Senator Grażyna Sztark: Tu już nie ma dyskusji.)
Mówię: pkt 9 i pkt 7. Możecie sobie państwo wy-

brać.
(Senator Bogdan Borusewicz: Niech pan się na-

uczy regulaminu, Panie Senatorze, naprawdę.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Dyskusja została za-

mknięta.)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Ogłaszam przerwę do godziny 1.30.
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(marszałek S. Karczewski) Głosowało 92 senatorów, 60 – za, 31 – przeciw,  
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 6)

Przystępujemy zatem do głosowania…
(Senator Jan Rulewski: Wniosek formalny…)
Przystępujemy do głosowania…
(Senator Jan Rulewski: Wniosek…)
Powiedziałem… W tym momencie nie ma wnio-

sków formalnych.
(Rozmowy na sali)
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…

(Senator Bogdan Klich: Pan zamyka nam usta.)
Przywołuję pana do porządku.
(Senator Bogdan Klich: Niech pan sobie przywo-

łuje.)
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 

zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 92 senatorów, 30 – za, 62 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 91 senatorów, 60 – za, 30 – przeciw,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
(Oklaski)
(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-

dują: Wol-ne sądy! Wol-ne sądy!)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych 
innych ustaw.

(Senatorowie klubu Platformy Obywatelskiej skan-
dują: Wol-na Pol-ska! Wol-ne sądy!)

Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego…
(Głos z sali: Nie, dzisiejszego.)
Słucham?
(Głos z sali: Do dnia dzisiejszego.)
Ogłaszam przerwę do godziny 10.00 dnia dzisiej-

szego…

Pan marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Klich: Mam wniosek o to, aby 

pan marszałek stosował się do regulaminu.)
Panie Marszałku, czy pan marszałek…
Ja panu odebrałem głos i bardzo proszę nie mówić, 

bo odebrałem panu głos.
(Poruszenie na sali)
Proszę, pan marszałek Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
Pan marszałek Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku Borusewicz, pan senator Klich 

powinien zamilczeć.
(Rozmowy na sali)
Wszystkie… Ja bardzo proszę, żeby wszystkie 

słowa, które pan w tej chwili wypowiada, wykreślić 
ze stenogramu.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan marszałek 
Borusewicz ma głos. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Ja chyba straciłem głos, słuchając pana marszałka.
(Marszałek Stanisław Karczewski: Proszę bar-

dzo…)
Straciłem głos, naprawdę.
(Głos z sali: Ale o co chodzi?)
(Głos z sali: A wniosek przeciwny?)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Wniosek prze-

ciwny jest czy nie ma?)
Oczywiście, że jest.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Jest. Dobrze.
W takim razie głosujemy nad wnioskiem formal-

nym. Przedstawiłem…
(Głos z sali: Jaki wniosek?)
Przedstawiłem wniosek formalny…
(Senator Bogdan Klich: Pan zamyka nam usta.)
Proszę nie przeszkadzać. Panie Senatorze, udzie-

lam panu upomnienia i bardzo proszę o nieprzeszka-
dzanie w prowadzeniu obrad.

(Senator Bogdan Klich: Pan zamyka nam usta.)
Po raz pierwszy zwracam panu uwagę, żeby pan 

nie przeszkadzał.
Przechodzimy w tej chwili do głosowania.
Kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora 

Martynowskiego o zmianę sposobu prowadzenia 
obrad i przejście do głosowania? Bardzo proszę, kto 
jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
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Komunikaty

(marszałek S. Karczewski) poświęcone pierwszemu czytaniu projektu uchwały 
w sprawie zmiany Regulaminu Senatu odbędzie się…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Mikrofon!)
(Marszałek Stanisław Karczewski: No, jest włączo-

ny, ale państwo nie słuchacie. No cóż, no… Przeczytaj 
to i koniec.)

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw 
Senatorskich poświęcone pierwszemu czytaniu 
projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu odbędzie się 25 lipca o godzinie 8.30 w sali 
nr 217 w budynku B.

Czy są komunikaty?
(Głos z sali: Tak.)
I komunikat, bardzo proszę. Jeszcze komunikat. 

Jeden komunikat, tak?
Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 1 minut 40)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam posiedzenie.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zajęcie 

miejsc przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólno-
krajowego referendum.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 
lipca 2018 r. przekazał Senatowi projekt postano-
wienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 
Marszałek Senatu skierował projekt postanowienia 
do Komisji Ustawodawczej w celu przedstawienia 
opinii w tej sprawie. Projekt postanowienia prezy-
denta zawarty jest w druku nr 933, a opinia komisji 
w druku nr 933 A.

Pragnę powitać przedstawiciela pana prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej, pana ministra Pawła 
Muchę, zastępcę szefa Kancelarii Prezydenta RP. 
Witam bardzo serdecznie pana ministra.

Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu.
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, wniosek 

formalny.)
Wniosek formalny. Bardzo proszę.
Przepraszam bardzo na chwilę, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Pan senator Jan 

Rulewski ma wniosek formalny. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypominam swój wniosek o to, żeby prace nad 

tym punktem toczyły się w obecności przedstawicieli 
Państwowej Komisji Wyborczej oraz przedstawiciela 
rządu właściwego do określania terminu wyborów 
samorządowych. W związku z tym proszę pana mar-
szałka o zarządzenie przerwy celem zapewnienia 
obecności wymienionych przedstawicieli. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję bar-
dzo.

Pan senator Martynowski chce teraz zabrać głos. 
Bardzo proszę.

(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jeszcze nie wie-

dział o tym…)

Senator Marek Martynowski:
Oczywiście zgłaszam sprzeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Marek Martynowski: Powtarzam. 

Zgłaszam sprzeciw.)
Dziękuję bardzo.
Głosujemy nad wnioskiem pana senatora Jana 

Rulewskiego.
Kto jest za wnioskiem?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 62 senatorów, 21 – za, 40 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Wniosek pana senatora Jana Rulewskiego został 

odrzucony.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o zabranie głosu.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

Senator i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić Senatowi 

Rzeczypospolitej Polskiej propozycję pana prezy-
denta w sprawie przeprowadzenia ogólnokrajowego 
referendum, którego tematem jest kwestia zmiany 
konstytucji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)
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Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(sekretarz stanu P. Mucha) śmy do czynienia z kontrowersyjnymi w oczach opinii 
publicznej orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego, 
mieliśmy do czynienia z wątpliwościami dotyczący-
mi zagwarantowania przez państwo praw i wolności 
obywatelskich.

Mając to na uwadze, w ubiegłym roku, w czasie 
wystąpienia z okazji dwieście dwudziestej szóstej 
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, pan prezy-
dent zainicjował ogólnonarodową dyskusję nad nową 
konstytucją. Zainicjował ją, mając także na uwadze 
te doświadczenia, które były związane z najlepszy-
mi polskimi ustawami zasadniczymi, jeśli chodzi 
o polską tradycję konstytucyjną – czy to Konstytucji 
3 maja, czy to konstytucji marcowej – których po-
stanowienia wprost przewidywały, że po 25 latach 
obowiązywania będzie dokonywany przegląd posta-
nowień konstytucji, że będzie moment na refleksję 
nad tym, czy te postanowienia odpowiadają rzeczy-
wistości społeczno-gospodarczej, czy są adekwatne 
do potrzeb społeczeństwa. Jeżeli prawo nie odpowia-
da wymaganiom współczesności, to prawo należy 
zmieniać.

Po wystąpieniu pana prezydenta rozpoczęła 
się kampania społeczno-informacyjna „Wspólnie 
o Konstytucji”. Szerokie konsultacje społeczne obej-
mowały otwarte spotkania przeprowadzane w po-
szczególnych regionach Polski, organizowane przez 
Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
we współpracy z organizacjami społecznymi, z sa-
morządem terytorialnym, związkami zawodowymi, 
organizacjami pracodawców, uczelniami wyższy-
mi i mediami. Do kancelarii napłynęło wiele opinii 
i propozycji, które pochodziły od rozmaitych środo-
wisk – pracowników, pracodawców, przedsiębiorców, 
samorządowców, naukowców, rodziców, młodzieży, 
czyli wszystkich tych, którzy chcieli się do Kancelarii 
Prezydenta zwrócić w sprawach niezwykle ważnych 
dla przyszłości naszej ojczyzny. Wsłuchiwaliśmy się 
w głosy pojawiające się w debacie publicznej, głosy 
ekspertów, publicystów, polityków. Ale dla prezy-
denta najważniejsze jest to, że ta propozycja zmiany 
konstytucji, potrzeba zmiany konstytucji i kierunki 
zmiany konstytucji zgodnie z zasadą suwerenności 
narodu to są kwestie, decyzje, które powinny być 
oddane przede wszystkim w ręce obywateli. To oby-
watele, zanim politycy przystąpią do zmiany konsty-
tucji, powinni się wypowiedzieć, czy taka zmiana jest 
potrzebna i w którym kierunku ona powinna pójść.

Chcę podkreślić, że otwarte spotkania regional-
ne to były spotkania, na które mógł wejść każdy. 
Pojawiali się tam samorządowcy, przedstawiciele or-
ganizacji społecznych, pojawiali się eksperci, w tym 
także konstytucjonaliści. W tych spotkaniach zawsze 
brał udział ekspert kancelarii prezydenta, czy to był 
obecny na tej sali pan profesor Dariusz Dudek, czy 
inni konstytucjonaliści. One zawsze odbywały się 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej powierza 
władzę zwierzchnią w Rzeczypospolitej narodowi, 
który sprawuje ją przez swoich przedstawicieli lub 
bezpośrednio. Należy podkreślić, że referendum 
ogólnokrajowe jest obecnie jedynym skutecznym 
narzędziem demokracji partycypacyjnej pozwala-
jącym obywatelom bezpośrednio decydować o losie 
naszej ojczyzny. Po blisko 30 latach od odzyskania 
przez Polskę pełnej suwerenności i po ponad 20 latach 
obowiązywania ustawy zasadniczej nadszedł czas, 
aby oddać obywatelom głos w kwestii najważniej-
szej – w kwestii potrzeby i kierunku zmian ustroju 
naszego państwa oraz obowiązków Rzeczypospolitej 
wobec swoich obywateli.

Nie ulega wątpliwości, że propozycja pana prezy-
denta ma charakter bezprecedensowy – nikt dotych-
czas nie pytał Polaków o to, jakiej konstytucji chcą, 
przed podjęciem prac nad zmianami. Konstytucja 
z 1997 r. została przygotowana w odmiennym mo-
delu, przez grono prawników, uchwalona przez 
Zgromadzenie Narodowe i dopiero jej gotowy tekst 
został przekazany do akceptacji obywateli. 25 maja 
1997 r. odbyło się referendum, w którym społeczeń-
stwo przy frekwencji 42-procentowej większością 
zaledwie 52% głosów opowiedziało się za przyjęciem 
konstytucji. Pamiętamy, że nie był przedstawiony 
do rozstrzygnięcia referendalnego obywatelski pro-
jekt konstytucji „Solidarności”, nie było możliwości 
wyboru pomiędzy wariantem przedstawianym przez 
stronę społeczną a tym projektem, który stał się osta-
tecznie obowiązującą konstytucją i który stanowił 
efekt prac Zgromadzenia Narodowego. Pamiętamy, że 
ówczesny parlament był parlamentem, który charak-
teryzował się tym, że… W wyniku wyborów w roku 
1993 do Sejmu nie weszli przedstawiciele środowisk, 
które uzyskały łącznie ponad 30% głosów, w tym 
kandydaci NSZZ „Solidarność”, a zdarzyło się tak 
na skutek zmiany ordynacji wyborczej.

Po 20 latach obowiązywania konstytucji mamy 
świadomość wszystkich jej niedostatków. Mamy świa-
domość tego, że konstytucja w wielu obszarach się 
zdezaktualizowała – siłą rzeczy nie mogła obejmować 
kwestii związanych z naszym członkostwem w Unii 
Europejskiej, naszym członkostwem w NATO, bo te 
wielkie wydarzenia nastąpiły już po wejściu w życie 
konstytucji z 1997 r. Mamy świadomość rozmaitych 
problemów, które wystąpiły na gruncie interpretacji 
ustawy zasadniczej. Mamy świadomość luk, które 
występują w konstytucji. Mamy świadomość tego, że 
w praktyce ustrojowej i politycznej bardzo wyraźne 
były dysfunkcje konstytucji. Mieliśmy do czynienia 
ze sporami kompetencyjnymi, dotyczącymi określe-
nia kompetencji najwyższych władz – prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów – mieli-
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(sekretarz stanu P. Mucha) kwalifikowaną większością głosów, co najmniej 2/3, 
i następnie przez Senat bezwzględną większością 
głosów. Kolejnym etapem może być, co też wynika 
z art. 235, przeprowadzenie referendum zatwierdzają-
cego wprowadzenie zmian w konstytucji. Dzięki temu 
Polacy będą mieli świadomość, że jest to w pełni ich 
własna konstytucja, zaprojektowana, przedyskutowa-
na i przyjęta z udziałem wszystkich obywateli, którzy 
chcą w tej sprawie wyrazić swoje zdanie.

To jest model społecznego stanowienia prawa, to 
jest tego rodzaju wzorzec stanowienia prawa, który 
nigdy do tej pory nie znajdował zastosowania wobec 
ustawy zasadniczej, ale który zakłada od początku 
udział społeczeństwa w tej procedurze, począwszy 
od dyskusji nad określonymi problemami, przez wy-
powiedź narodu, czy konstytucję w ogóle zmieniać, 
po odpowiedzi na szczególnie ważne, istotne pytania. 
I dopiero wtedy, kiedy będziemy mieli określone te 
kierunki, kiedy to Polacy podyktują politykom, jaka 
ma być konstytucja i w którym zakresie ma być zmie-
niana, do dalszych prac przystąpiliby eksperci, byłaby 
procedura związana z pracami ekspertów, z pracami, 
które uwzględniają te głosy wyrażone w referendum. 
A po jakimś czasie, być może w okolicach stulecia 
konstytucji marcowej, byłby przedstawiony projekt 
zmiany ustawy zasadniczej, który oczywiście był-
by procedowany także w trybie art. 235. A jak wie-
my, konstytucja w art. 235 stanowi, że jeżeli zmiana 
konstytucji dotyczyłaby czy to kwestii ustrojowych, 
czy to kwestii statusu wolności oraz praw człowie-
ka i obywatela w państwie albo procedury zmiany 
konstytucji, to możliwe jest przeprowadzenie także 
referendum zatwierdzającego, kolejnego referendum, 
które zamykałoby proces i które dawałoby potwier-
dzenie, że ta wydyskutowana z narodem konstytucja 
jest przez naród zatwierdzona.

Pulę pytań referendalnych rozpoczyna fundamen-
talne pytanie o potrzebę uchwalenia nowego tekstu 
ustawy zasadniczej, wprowadzenia korekt do obo-
wiązującej konstytucji bądź pozostawienia jej bez 
zmian, co będzie prowadzić do zaniechania prac nad 
zmianami konstytucyjnymi. W przypadku, gdy gło-
sujący opowie się za pozostawieniem obowiązującej 
konstytucji bez zmian, a większość głosujących opo-
wie się za potrzebą zmiany, odpowiedzi udzielone 
przez niego na kolejne pytania oczywiście także będą 
miały doniosłość prawną.

Każde pytanie, a w szczególności pytanie pierw-
sze, jest pytaniem wielowariantowym. Ustawa o re-
ferendum stanowi, że w przypadku takiego pytania 
rozstrzygnięcie następuje w ten sposób, że jeżeli 
większość ważnie oddanych głosów jest za konkret-
ną odpowiedzią, to przeważa to jako decyzja narodu. 
Czyli mamy tutaj 3 warianty: albo Polacy wypowie-
dzą się za zupełnie nową ustawą zasadniczą, a wtedy 
prezydent będzie taki projekt przedstawiał; albo opo-

na wysokim poziomie merytorycznym. Te spotkania 
charakteryzowały się pełną otwartością, każdy za-
interesowany mógł wziąć udział w takim spotkaniu 
i mógł zabrać głos, a spotkania, tak jak powiedziałem, 
odbyły się we wszystkich polskich województwach.

Przebieg kampanii i dyskusji utwierdził pana pre-
zydenta w przekonaniu, że odpowiedź na pytanie 
„jakiej chcemy konstytucji?” wymaga bezpośredniej 
decyzji obywateli. Każdy obywatel powinien mieć 
wpływ nie tylko na to, czy konstytucja zostanie 
zatwierdzona, ale także na to, jaka będzie jej treść. 
Szeroka debata społeczna pozwoliła zidentyfikować 
obszary wymagające ewentualnych zmian, a następ-
nie przygotować listę pytań referendalnych, stanowią-
cych odzwierciedlenie wszystkich najistotniejszych 
propozycji; chcę to podkreślić bardzo wyraźnie. Te 
pytania, które pierwotnie były przedstawiane na 
posiedzeniu Narodowej Rady Rozwoju, i te, które 
finalnie są przedstawione Wysokiej Izbie w projek-
cie postanowienia o zarządzeniu referendum ogól-
nokrajowego, to są pytania Polaków, to są pytania, 
które biorą się ze spotkań, które biorą się z dyskusji, 
z wystąpień przedstawicieli społeczeństwa co do tego, 
jakie zmiany należy wprowadzić w konstytucji.

Przedmiotem pytań referendalnych są materie 
konstytucyjne, a więc sprawy o szczególnym zna-
czeniu dla państwa, uzasadniające przeprowadze-
nie referendum ogólnokrajowego w trybie art. 125 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ma ono cha-
rakter konsultacyjny. Odpowiedzi na pytania pozwolą 
na ustalenie kierunków, a w niektórych przypadkach 
nawet potencjalnych treści nowej bądź nowelizowanej 
konstytucji. W oparciu o wyniki tego referendum 
podjęte będą dalsze kroki legislacyjne.

Zgodnie z art. 67 ustawy o referendum ogólnokra-
jowym, która precyzuje zasady i tryb jego przepro-
wadzania, właściwe organy państwowe niezwłocznie 
podejmą czynności w celu realizacji wiążącego wy-
niku referendum zgodnie z jego rozstrzygnięciem 
przez wydanie aktów normatywnych bądź podjęcie 
innych decyzji. Jeśli taka będzie wola obywateli, 
to pan prezydent jako inicjator debaty „Wspólnie 
o Konstytucji” będzie czuł się zobowiązany do 
przygotowania projektu nowelizacji obowiązującej 
konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. lub projektu nowej 
ustawy zasadniczej, uwzględniającej szczegółowe 
wyniki referendum konsultacyjnego. Dopiero tak 
przygotowany projekt ustawy o zmianie konstytucji 
prezydent złoży do dalszych prac do laski marszał-
kowskiej, zgodnie ze specjalną procedurą zmiany 
konstytucji, która jest przewidziana w art. 235 kon-
stytucji. Jeżeli taka będzie wola parlamentu, to zmia-
na konstytucji nastąpi w drodze ustawy uchwalonej 
w jednakowym brzmieniu przez Sejm szczególną 
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(sekretarz stanu P. Mucha) Możemy pozostawić obecny model – model szale-
nie niekonsekwentny, model, który jest wyrażony 
w obecnie obowiązującej ustawie zasadniczej – jako 
ten, który Polacy uważają za trafny, albo możemy 
przeprowadzić reformę ustroju państwa w kierun-
ku sprawowania władzy efektywnej bądź to w kie-
runku systemu prezydenckiego ze wzmocnieniem 
kompetencji i pozycji prezydenta, utrzymując wtedy 
wybór prezydenta w wyborach powszechnych, bądź 
w kierunku wzmocnienia pozycji Rady Ministrów 
i prezesa Rady Ministrów, ale wtedy z takim wska-
zaniem, że prezydent powinien być wybierany, jeże-
li ma pełnić funkcję ceremonialno-reprezentacyjne, 
przez Zgromadzenie Narodowe. Bo dzisiaj mamy do 
czynienia z pewną dysfunkcją czy nieadekwatnością, 
że prezydent, który ma niezwykle mocny mandat, 
mandat pochodzący z wyborów powszechnych, nie 
ma kompetencji – wielu ekspertów na to wskazuje 
– odpowiadających temu silnemu mandatowi pocho-
dzącemu z wyboru Polaków.

Czwarte pytanie dotyczy konstytucyjnego unor-
mowania sposobu wyboru posłów na Sejm. Nie ulega 
wątpliwości, że wybór odpowiedniego modelu ma 
niezwykle istotny wpływ na sposób działania par-
lamentu, mając bezpośrednie przełożenie na jakość 
polskiej demokracji. Wybór jednego z wariantów 
umożliwi: wprowadzenie wyborów większościowych 
odbywających się w jednomandatowych okręgach wy-
borczych, pozostawienie obecnego sposobu wyboru 
posłów w wielomandatowych okręgach wyborczych 
w systemie proporcjonalnym bądź wprowadzenie sys-
temu mieszanego, w którym część posłów wybierana 
byłaby w systemie większościowym, zaś pozostali 
w systemie proporcjonalnym. To jest ważkie, istotne 
pytanie. To pytanie pojawiało się w toku spotkań ze 
społeczeństwem, tak żebyśmy mieli możliwość roz-
strzygnięcia właśnie w głosowaniu powszechnym, 
czy tą formułą wyboru posłów na Sejm powinien 
być model dotychczasowy, czyli wyboru w systemie 
proporcjonalnym w okręgach wielomandatowych, czy 
to powinien być model jednomandatowych okręgów 
wyborczych, czy też chcemy wprowadzenia systemu 
mieszanego i też powinna to być sprawa, w której 
wypowiada się bezpośrednio społeczeństwo, a nie-
koniecznie politycy decydują za naród.

Piąte pytanie, szczególnie istotne, dotyczy pod-
kreślenia w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
znaczenia chrześcijańskich źródeł państwowości 
polskiej oraz kultury i tożsamości narodu polskie-
go, ewentualnego wprowadzenia do Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, nie tylko do jej pream-
buły, lecz także do dalszych treści normatywnych, 
odwołania do ponadtysiącletniego chrześcijańskiego 
dziedzictwa Polski i Europy jako ważnego źródła na-
szej tradycji, kultury i narodowej tożsamości. Stanowi 
to odpowiedź na obecne tendencje odstępowania od 

wiedzą się za zmianą konstytucji z 1997 r., a wtedy 
taka zmiana zostanie dokonana zgodnie z odpowie-
dziami na pytania od drugiego do dziewiątego; jeżeli 
zaś wolą społeczeństwa byłoby to, żeby zaniechać 
prac nad zmianą konstytucji, to oczywiście takie pra-
ce nie będą kontynuowane, bo suweren w tej sprawie 
powinien zadecydować.

Pytanie drugie dotyczy wprowadzenia obligato-
ryjnego referendum ogólnokrajowego na wniosek 
co najmniej miliona obywateli. Wynik referendum 
będzie wiążący, gdy weźmie w nim udział co naj-
mniej 30% uprawnionych do głosowania. Referendum 
jest najbardziej demokratyczną formą sprawowania 
władzy bezpośrednio przez wszystkich obywate-
li Rzeczypospolitej, tymczasem w obecnym stanie 
prawnym decyzje co do jego zorganizowania pozo-
stawiono wyłącznie parlamentowi. Przeprowadzenie 
referendum jest fakultatywne i zależy nie od obywa-
teli, lecz od decyzji Sejmu bądź prezydenta, który 
musi następnie uzyskać zgodę Senatu. Chcemy zapy-
tać Polaków, czy możliwość inicjowania referendum 
ogólnokrajowego oraz decydowania we wszystkich 
sprawach o najważniejszym znaczeniu dla państwa 
nie powinna jednak trafić, być oddana w ręce obywa-
teli. Obniżenie progu frekwencyjnego służyć będzie 
wzmocnieniu tak rzadko, niestety, stosowanej insty-
tucji referendum. Chcemy, żeby Polacy rozważyli, 
czy w takiej sytuacji, kiedy jest zebranych milion 
podpisów, referendum nie powinno się odbyć, czy nie 
powinno być tak, że jeżeli wpływa tego rodzaju wnio-
sek, to referendum będzie wiążące, jeżeli co najmniej 
30% uprawnionych do głosowania w tym referendum 
weźmie udział. Chodzi o to, żeby społeczeństwo mia-
ło realne narzędzie, możliwość wypowiadania się co 
do ważnych zmian w szczególnie wrażliwych spra-
wach społecznych, w takich sprawach, które dotykają 
naszego życia codziennego niezależnie od tego, jaki 
zawód mamy i jaką funkcję pełnimy.

Odpowiadając na trzecie pytanie, dotyczące 
kształtu władzy wykonawczej, głosujący będą mogli 
opowiedzieć się za utrzymaniem obecnego modelu 
egzekutywy bądź za zmianą na system prezydenc-
ki lub gabinetowy. Konsekwencją systemu prezy-
denckiego jest wzmocnienie konstytucyjnej pozycji 
i kompetencji prezydenta wybieranego przez naród 
w wyborach powszechnych i bezpośrednich. Głowa 
państwa stoi wtedy na czele rządu i odpowiada za 
sprawowanie władzy wykonawczej. Wybór systemu 
gabinetowego prowadziłby zaś do wzmocnienia kon-
stytucyjnej pozycji i kompetencji Rady Ministrów 
oraz prezesa Rady Ministrów, a prezydent byłby wy-
bierany przez Zgromadzenie Narodowe i zachowałby 
jedynie kompetencje ceremonialno-reprezentacyjne. 
Pytanie trzecie jest również pytaniem wariantowym. 
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(sekretarz stanu P. Mucha) chodzi o polskie członkostwo w Unii Europejskiej, 
a drugi dotyczyłby NATO. I nie jest tak, jak się nie-
kiedy mówi, jak jest to podawane opinii publicznej, że 
chodzi tu o wpisanie jakiegoś trwałego członkostwa. 
Ja wskażę na to, że wiele konstytucji zawiera tego ro-
dzaju rozwiązania, chociażby konstytucja francuska 
zawiera odwołanie do relacji z Unią Europejską. To 
jest kwestia unormowania członkostwa. Dzisiaj to 
członkostwo determinuje też naszą pozycję na arenie 
międzynarodowej. To są istotne sprawy. Polacy mają 
prawo chociażby wiedzieć, nie będąc prawnikami 
i otwierając rozdział III konstytucji, jakie prawo nas 
obowiązuje i na jakiej podstawie.

Kwestie związane z pytaniem siódmym są szcze-
gólnie istotne i były postulatem mieszkańców polskiej 
wsi oraz postulatem, który był także wyrażony na 
spotkaniu, wielkiej debacie „Wspólnie o Konstytucji, 
wspólnie o polskiej wsi” w Centralnej Bibliotece 
Rolniczej. To jest kwestia zagwarantowania w kon-
stytucji ochrony polskiego rolnictwa i bezpieczeń-
stwa żywnościowego Polski. Dzisiaj, poza przepisem 
art. 23, w którym stanowi się, że podstawą ustroju rol-
nego państwa jest gospodarstwo rodzinne, w istocie 
nie ma regulacji, która odnosiłaby się do problemów 
polskiej wsi, która odnosiłaby się do statusu miesz-
kańców wsi, która odnosiłaby się do bezpieczeństwa 
żywnościowego, która odnosiłaby się do tak ważne-
go właśnie sektora gospodarki, jakim jest rolnictwo. 
Zadania związane z rolnictwem, własnością ziemską, 
produkcją rolną, zagwarantowanie zdrowej i wolnej 
od zanieczyszczeń i substancji szkodliwych żyw-
ności powinny być jednymi z głównych zadań wła-
dzy publicznej statuowanych w ustawie zasadniczej. 
Zobowiąże to ustawodawcę do ustanowienia odpo-
wiednich wymogów prawnych wobec producentów 
i dostawców w celu zagwarantowania bezpieczeństwa 
żywności na wszystkich etapach produkcji i obrotu.

Ósme pytanie dotyczy konstytucyjnego zagwaran-
towania ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, 
nienaruszalności praw nabytych rodziny, takich jak 
świadczenia z programu 500+, oraz uprawnień do 
szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, 
dzieci, osób niepełnosprawnych i osób w podeszłym 
wieku. Zagwarantowanie wprost w konstytucji niena-
ruszalności praw nabytych rodziny wzmocni jej sta-
tus, gwarantując jej bezpieczeństwo prawne, finanso-
we i zdrowotne. Uniezależni to sytuację ekonomiczną 
rodzin od woli politycznej kolejnych ekip rządzących 
i ustawodawcy zwykłego. Troska o status rodziny, jej 
prawa nabyte, podkreślenie szczególnej roli matek 
i ojców w polskim społeczeństwie, a także powiązanie 
z tym zagwarantowania dostępu do nieodpłatnej opie-
ki zdrowotnej dla najbardziej potrzebujących Polaków 
to fundamenty solidarnego społeczeństwa w państwie 
opiekuńczym, kierującym się przede wszystkim za-
sadą dobra wspólnego.

tradycyjnych wartości i zacierania się tożsamości 
kulturowej i historycznej. Dzisiaj w preambule do 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mamy odwoła-
nie do chrześcijańskiego dziedzictwa związane tylko 
z kontekstem kultury. A chcemy rozważenia przez 
społeczeństwo nie takiej formuły, jak dzisiaj. Dzisiaj 
konstytucja w preambule stanowi o tym, że jesteśmy 
wdzięczni za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim 
dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach. 
My mówimy o fundamentalnym podkreśleniu zna-
czenia chrześcijańskich źródeł państwowości polskiej 
oraz kultury i tożsamości narodu polskiego, co trak-
towane i ujmowane jest szerzej, ale żadnego prawa 
nie ma bez wartości. To odwołanie do aksjologii, do 
pewnego wzorca jest tutaj szczególnie istotne.

Szóste pytanie dotyczy konstytucyjnego unormo-
wania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej i NATO z poszanowaniem zasad su-
werenności państwa oraz nadrzędności konstytucji. 
Udzielenie przez obywateli odpowiedzi twierdzącej 
pozwoliłoby wyeliminować dotychczasowy brak 
kompleksowego uregulowania udziału Polski w tych 
organizacjach międzynarodowych, jego podstaw, ce-
lów i skutków prawnych dla państwa i systemu źró-
deł prawa oraz statusu jednostki. Relacje pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską i Unią Europejską oraz NATO 
powinny być tak ukształtowane, aby nie naruszyć 
zasady suwerenności Rzeczypospolitej oraz zasady 
nadrzędności konstytucji. Konstytucja dzisiaj poza 
tym, że zawiera przepis art. 90, taką ogólną klauzulę 
europejską, w której się stanowi o możliwości przeka-
zania kompetencji organowi międzynarodowemu lub 
organizacji międzynarodowej, nie zawiera regulacji 
dotyczącej relacji pomiędzy prawem europejskim 
a prawem krajowym, nie odnosi się w sposób szcze-
gółowy do tych bardzo istotnych, oddziałujących na 
życie każdego z nas kwestii, nie zawiera w rozdzia-
le III „Źródła prawa” regulacji dotyczącej prawa Unii 
Europejskiej, w ogóle w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej nie pojawia się nazwa „Unia Europejska”.

Pamiętamy, że konstytucja była przyjmowana, 
wchodziła w życie w roku 1997, zanim Polska przy-
stąpiła do NATO, co miało miejsce w roku 1999, i za-
nim Polska stała się członkiem Unii Europejskiej, co 
miało miejsce w roku 2004. Nie ulega wątpliwości, 
że unormowanie członkostwa to jest realna potrzeba, 
która była podnoszona i która była także przedmiotem 
prac polskiego parlamentu. Przypomnę, że prezy-
dent Bronisław Komorowski przedstawiał propozycję 
zmiany konstytucji, która zawierała specjalny roz-
dział europejski. Mówimy tutaj potencjalnie nawet 
o 2 rozdziałach czy obszarach konstytucji, w których 
te zmiany mogłyby się pojawić, jeden dotyczyłby 
naszego statusu i relacji, tak jak mówiłem, jeżeli 
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(sekretarz stanu P. Mucha) powiedzieć, że ta sytuacja nie była fair wobec społe-
czeństwa. 80% Polaków sprzeciwiało się podwyższe-
niu wieku emerytalnego i tak samo 80% Polaków po-
pierało prezydencką inicjatywę przywrócenia wieku 
emerytalnego 65 lat dla mężczyzn, 60 lat dla kobiet. 
I wbrew temu, co się mówi niekiedy w nietrafnych 
komentarzach, nie chodzi tutaj o to, żeby wpisywać 
wiek emerytalny do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej czy żeby wpisywać do konstytucji, tak jak 
mówiliśmy, świadczenia z programu 500+, trzeba 
tylko zagwarantować to konstytucyjnie. Co to zna-
czy? Trzeba zagwarantować to, że albo jest referen-
dum w celu dokonania takiej zmiany, albo mamy do 
czynienia ze specjalną kwalifikowaną większością 
głosów, żeby dokonać zmiany w tych sprawach. Jeżeli 
społeczeństwo tego zażąda, to przeprowadzimy gło-
sowanie powszechne w drodze referendum. Jeżeli nie 
przejdzie taka zmiana, to rozstrzygnięcie odbędzie 
się większością kwalifikowaną.

Ostatnie pytanie, dziesiąte. Pytanie, które jest 
postulatem środowisk samorządowych, dotyczy po-
trzeby wprowadzenia do konstytucji podziału jed-
nostek samorządu terytorialnego na gminy, powiaty 
i województwa. Struktura samorządu lokalnego ma 
przemożny wpływ na pozycję oraz rozwój miast i wsi, 
dlatego jej ukształtowanie powinno być pozostawione 
decyzji członków wspólnoty samorządowej, a więc 
wszystkich obywateli. Mamy świadomość tego, że 
pod rządami konstytucji z 1997 r. przeprowadzany 
był drugi etap reformy samorządowej. Przywracano 
w polskim systemie powiaty, wprowadzano samo-
rządowe województwa. Nie wymagało to zmiany 
konstytucji. Podobnie potencjalnie nie wymagałaby 
zmiany konstytucji zmiana struktury, jeżeli chodzi 
o szczeble samorządu terytorialnego. I teraz jest py-
tanie: czy to nie powinna być decyzja społeczeństwa? 
Czy społeczeństwo nie powinno zdecydować, czy 
jest za strukturą trójszczeblową, czy jest za innym 
modelem? Na to pytanie można odpowiedzieć „tak”, 
można odpowiedzieć „nie”, ale byłaby to decyzja 
narodu, która by przecięła toczącą się od wielu lat, 
chyba już od 1999 r., dyskusję o tym, czy trafne były 
wszystkie rozwiązania związane z reformą admini-
stracyjną, czy nietrafne. To wynika także z potrzeby 
ukorzenienia polskich samorządów i rozstrzygnięcia, 
czy my chcemy petryfikacji obecnej struktury, czy 
chcemy, żeby to zostało zachowane elastycznie, tak 
jak jest obecnie.

Szanowni Państwo, w swoim postanowieniu 
pan prezydent wyznaczył datę referendum na dzień 
11 listopada 2018 r. Trudno bowiem wyobrazić sobie 
lepszy sposób na świętowanie setnej rocznicy od-
zyskania niepodległości niż umożliwienie Polakom 
suwerennego wypowiedzenia się na temat kierun-
ków, w których powinna zmierzać Rzeczpospolita 
Polska. Celem umożliwienia jak największej liczbie 

Bardzo wyraźnie chcę podkreślić, że te kwestie, 
które są ujęte w tym pytaniu, stanowią przedmiot 
bardzo głębokiego oczekiwania Polaków, że nie będą 
możliwe takie zmiany prawa, które byłyby wpro-
wadzane bez ich woli, które naruszałyby przyzna-
ne rodzinie i jednostce szczególne prawa. Zresztą 
pewną miarą tego, jak państwo funkcjonuje, jest to, 
z jaką troską podchodzi do problemów osób niepeł-
nosprawnych, z jaką troską podchodzi do problemów 
rodziny i czy rodzinę wspiera, czy rodzinę promuje. 
Nie ulega wątpliwości, że zobowiązanie do wsparcia 
rodziny powinno być priorytetem dla każdoczesnego 
rządu, dla każdoczesnego parlamentu i to powinno 
być zobowiązanie do tego, że żadna zmiana prawa 
w tym zakresie, która jest zmianą in minus, nie może 
nastąpić bez zgody społeczeństwa.

Udzielenie odpowiedzi pozytywnej na pytanie 
dziewiąte pozwoli zagwarantować w konstytucji 
szczególną ochronę pracy jako fundamentu społecz-
nej gospodarki rynkowej, obok wolności działalności 
gospodarczej i własności prywatnej, oraz solidarno-
ści, dialogu i współpracy partnerów społecznych, 
a w konsekwencji także szczególną ochronę prawa 
do emerytury, nabywanego w ustawowo określonym 
wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. Nie 
ulega żadnej wątpliwości, że praca człowieka stano-
wi tak ogromną wartość kulturową i cywilizacyjną, 
także w zakresie rozwoju społeczno-gospodarcze-
go, że zasługuje na ochronę konstytucyjną. Z kolei 
kwestia zasad nabywania uprawnień emerytalnych 
jest fundamentalną kwestią społeczną, mającą szcze-
gólne znaczenie dla wszystkich obywateli. W celu 
zapewnienia szczególnej ochrony prawa do emery-
tury można wprowadzić np. wymóg kwalifikowanej 
większości głosów niezbędnej do uchwalenia ustawy 
przewidującej zmianę wieku emerytalnego.

Mieliśmy w polskiej praktyce politycznej i ustro-
jowej tego rodzaju sytuację, że premier polskiego 
rządu, który nie mówił o tym w kampanii wybor-
czej, po wygranych wyborach powiedział: podwyższę 
Polakom wiek emerytalny. 80% społeczeństwa było 
przeciwko tej zmianie, zebrano miliony podpisów, 
żeby w tej sprawie odbyło się referendum. To refe-
rendum się nie odbyło. Sprawa trafiła do Trybunału 
Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny uznał – 
jakkolwiek było 6 zdań odrębnych – że nie ma dzisiaj 
w polskiej konstytucji takiego przepisu, który pozwo-
liłby uznać taką zmianę za niedopuszczalną. I wie-
lokroć w tym orzeczeniu pojawiało się stwierdzenie, 
że wywodzona z art. 2, z zasady demokratycznego 
państwa prawnego, zasada ochrony praw nabytych, 
zaufania do państwa i stanowionego przez to państwo 
prawa, a także ochrony praw nabytych nie znajduje 
tutaj zastosowania. Nie trzeba być prawnikiem, żeby 
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(sekretarz stanu P. Mucha) Powołując się na słowa wybitnego konstytucjona-
listy, obecnego tutaj na sali pana profesora Dariusza 
Dudka, powiem wprost: instytucja referendum i zmia-
ny czy dyskusja nie są wymierzone w dzisiejszą ustawę 
zasadniczą. Przeciwnie, służą autorytetowi konstytucji 
rozumianej głębiej niż tylko w kategoriach dokumentu 
zawierającego zbiór przepisów, przeforsowanego przez 
określoną większość polityczną i popartego przez nie-
zbyt liczną grupę obywateli. Referendum ma dotyczyć 
ustawy zasadniczej jako prawdziwego dzieła suweren-
nego narodu i prawnego wyrazu jego świadomej woli 
oraz szacunku dla wartości i zasad zasługujących na 
ochronę rangi konstytucyjnej. Nie oznacza ogranicze-
nia roli wypowiedzi obywateli do przyszłej decyzji 
„tak” lub „nie”, nie opiera się na założeniu, że party-
cypacja obywateli w procesie sprawowania władzy ma 
mieć tylko charakter symboliczny. Wprost przeciwnie: 
ta ścieżka, ta droga, to referendum aktywnie angażuje 
naród w proces refleksji ustrojowej i współtworzenia 
jego konstytucji, dając narodowi realny wpływ na usta-
lenie kierunków, a nawet treści ustawy zasadniczej.

Dotychczasowa praktyka dowodziła, że niekiedy 
próbowano sprowadzać rolę referendum do roli iluzo-
rycznej, instytucjonalnie zdeprecjonowanej i niejed-
nokrotnie traktowano je instrumentalnie. Wyrażenie 
przez Wysoką Izbę zgody na zorganizowanie referen-
dum konsultacyjnego w sprawie potrzeby zmiany kon-
stytucji niewątpliwie pozwoli odwrócić te tendencje, 
dając narodowi możliwość bezpośredniego, suweren-
nego i w pełni demokratycznego stanowienia o swoim 
państwie. Ja apeluję do państwa senatorów, żebyście się 
nie bali demokracji, żebyście się nie bali wypowiedzi 
narodu, żebyście się nie bali tego… (Oklaski) …że 
bezpośrednio naród… Apeluję do senatorów Platformy 
Obywatelskiej, którzy w 2015 r. poparli inicjatywę refe-
rendalną prezydenta Bronisława Komorowskiego zgło-
szoną po tym, kiedy prezydent Bronisław Komorowski 
przegrał pierwszą turę wyborów i ubiegał się o głosy 
elektoratu Pawła Kukiza. Wtedy państwo byliście twar-
do za referendum przeprowadzanym na podstawie tego 
samego przepisu konstytucji, art. 125. Chcieliście sta-
wiać podobne pytanie, pytanie dotyczące jednoman-
datowych okręgów wyborczych.

(Poruszenie na sali)
Ufam, że dzisiaj cały klub Platformy Obywatelskiej, 

który…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Proszę nie przeszkadzać, Panowie Senatorowie 

z Platformy. Proszę się zachowywać spokojnie.
(Głos z sali: Ale to nie do nas.)
(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale to tam, to w tamtą 

stronę!)
Proszę opanować emocje.

obywateli wypowiedzenia się na temat tego postano-
wienia referendum miałoby zostać przeprowadzone 
w dniach 10–11 listopada 2018 r., czyli byłoby to re-
ferendum 2-dniowe. Wynika to z doświadczeń histo-
rycznych, ale także z szczególnego kontekstu, jeżeli 
chodzi o 11 listopada. Pamiętamy, że jedyne polskie 
referendum z frekwencją ponadpięćdziesięciopro-
centową, które się odbyło, to referendum akcesyjne 
z roku 2003. W tym referendum wzięło udział pra-
wie 60% Polaków, ale było to referendum 2-dniowe. 
Referendum odbywa się w godzinach 6.00–20.00, 
jeżeli jest to 2-dniowa formuła. Bez kłopotu można 
sobie wyobrazić uczczenie stulecia odzyskania nie-
podległości we wszystkich formułach – w ramach 
uroczystości państwowych, religijnych, lokalnych 
– i znalezienie pół godziny czasu na to, żeby pójść 
do lokalu referendalnego, oddać głos i rozstrzygnąć 
o przyszłości Polski i o przyszłości Polaków. I ten 
kontekst stulecia. Wybitny polski historyk powie-
dział mi wczoraj, że on uważa, że to odwołanie do 
polskiego patriotyzmu, odwołanie do tego, że my, 
celebrując stulecie odzyskania niepodległości, chce-
my uczcić to stulecie wypowiedzią narodu w sprawie 
konstytucji, to coś, co uruchomi polski patriotyzm 
i co będzie sprzyjać także frekwencji, bo patriotyzm 
jest wpisany w nasze serca. I jestem przekonany, że 
świadomy zabieg wskazywania tej daty… Jest to za-
biegiem celowym, bo nie ma nic bardziej doniosłego 
niż wypowiedź narodu w głosowaniu powszechnym 
w materii konstytucyjnej.

Szanowni Państwo, nie mam wątpliwości, że 
Państwowa Komisja Wyborcza jest przygotowana, 
tak jak i Krajowe Biuro Wyborcze, do tego, żeby wy-
bory samorządowe zostały przeprowadzone sprawnie 
i rzetelnie i żeby referendum zostało przeprowadzone 
sprawnie i rzetelnie. Jak pokazują dotychczasowe 
doświadczenia, ponadtrzymiesięczny termin w zu-
pełności wystarcza na przeprowadzenie wszystkich 
czynności referendalnych, co potwierdzają także do-
tychczasowe konsultacje i rozmowy, w tym rozmo-
wa, którą przeprowadził prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej z przewodniczącym Państwowej Komisji 
Wyborczej. Ja również kilkukrotnie miałem za-
szczyt i przyjemność spotykać się z przewodni-
czącym Państwowej Komisji Wyborczej. Nie ulega 
wątpliwości, że mamy do czynienia z odmiennymi 
regulacjami. Mamy odmienną regulację, jeżeli chodzi 
o ustawę o referendum ogólnokrajowym, i odmienną 
regulację, jeżeli chodzi o kodeks wyborczy. Mamy 
praktyczne doświadczenia związane z przeprowadze-
niem referendum na podstawie ustawy z 2003 r. i nie 
zachodzą takie przeszkody, które by uniemożliwiały 
przeprowadzenie 2-dniowego referendum w dniach 
10 i 11 listopada 2018 r.
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(marszałek S. Karczewski) (Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Jeżeli mógłbym, to poproszę…)

To bardzo proszę. I jeszcze kartkę poproszę dla 
pana ministra.

Pan senator… Obecnie senatorowie mogą zgłaszać 
z miejsca trwające nie dłużej niż minutę…

Pan sekretarz zapisuje, bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak, ja się za-

pisałem u sekretarza.)
Jeśli ktoś już się zapisał, to nie podnosi ręki 

– bardzo o to proszę – bo to jest trochę mylące, 
prawda?

(Głos z sali: A ja?)
Nie, pan senator się nie zapisał. Pan senator Florek 

się zapisał?
(Senator Sekretarz Robert Dowhan: Tak.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jasiu.)
Pan senator Jan Rulewski już się zapisał. Drugi 

raz ma się…
(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Panie Senatorze, proszę nie robić farsy i żar-

tów, proszę poważnie traktować Wysoką Izbę. 
Zasługujemy na to.

Pan senator Jan Filip Libicki. Bardzo proszę.
Minutowe pytania, Panie Ministrze.
Bardzo proszę.

Senator Jan Filip Libicki:

Pytanie jest następujące. Pan przywoły-
wał tutaj przykład referendum pana prezydenta 
Komorowskiego. Tak, to prawda, to referendum 
zakończyło się niepowodzeniem z powodu fre-
kwencji. Obawiam się, że państwa inicjatywa też 
może się okazać taką frekwencyjną klapą i wtedy to 
będzie poważnym problemem dla pana prezydenta. 
Ja jestem nawet gotów państwa wniosek poprzeć, 
jeśli państwo chcecie sobie taki kłopot zafundować, 
no, nie mam powodu przeszkadzać wam w tym. 
Ale chciałbym zapytać, w jaki sposób państwo za-
mierzacie działać, żeby tę potencjalną frekwencję 
podnieść. Bardzo dziękuję.

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

Senator Aleksander Pociej:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, najpierw zdanie komentarza. 

Zapewne pan minister zdaje sobie sprawę z tego, że 
większość w Senacie ma Prawo i Sprawiedliwość, tak 
że raczej należałoby, logicznie rzecz biorąc, zwracać 

(Senator Piotr Zientarski: Emocje są po drugiej 
stronie.)

(Głos z sali: Siedzą baranki…)
Bardzo proszę opanować emocje, Panie Senatorze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Paweł Mucha: Ufam…)
(Rozmowy na sali)
Proszę opanować emocje.
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o spokój. Bardzo proszę o spokój.
Bardzo przepraszam pana ministra w imieniu se-

natorów Platformy. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Przyjmuję przeprosiny. Dziękuję, Panie Marszałku.
(Głos z sali: Nie…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Niektórych 

senatorów Platformy.)
Ufam w to, że ci z państwa, którzy z taką de-

terminacją wtedy, w sytuacji wątpliwej dla wielu, 
wątpliwej dla opinii publicznej, co potwierdził wy-
nik referendum, bo mieliśmy wtedy do czynienia 
z najniższą w historii frekwencją, która nie doszła 
do 8% uprawnionych do głosowania…

(Senator Piotr Zientarski: Drugi raz tego błędu 
nie popełnimy.)

Ufam, że dzisiaj państwo poprzecie to referendum. 
Bo ja z wielkim zasmuceniem przyjąłem, że w toku 
dyskusji na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej 
w pierwszej chwili, w pierwszej wypowiedzi w dys-
kusji pan senator Bogdan Klich, przewodniczący klu-
bu Platformy Obywatelskiej, powiedział, że państwo 
będziecie głosować przeciw. Ale senatorowie zgodnie 
z Regulaminem Senatu kierują się dobrem narodu 
i ich decyzje są suwerenne…

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest, oczywiście.)
…więc liczę na to, że nastąpi tutaj pewna refleksja.
Mając na uwadze wszystkie te argumenty, w imieniu 

pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się 
do Wysokiej Izby z prośbą o pozytywne rozpatrzenie 
wniosku i podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na prze-
prowadzenie referendum, w drodze którego wszyscy 
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej będą mogli wypo-
wiedzieć się w sprawach najważniejszych. Przyszłości 
swojej i naszej ojczyzny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę o pozostanie tu 

jeszcze, bo są już pytania, wiem o tym. Nie wiem, 
czy pan minister ma coś do pisania…
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(senator A. Pociej) …odpowiedzi na 10 pytań referendalnych? 
Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Szwed. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Szwed:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym zapytać o kwestię, która była już 

poruszona na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. 
Chodzi o pytanie szóste: „Czy jest Pani/Pan za 
konstytucyjnym unormowaniem członkostwa 
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej 
i NATO”… itd. Chciałbym zapytać, czy takie za-
danie pytania oznacza rozstrzyganie, czy Polska 
powinna być członkiem Unii Europejskiej i NATO, 
bo takie sugestie były na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej, czy też chodzi o ewentualne wpi-
sanie naszego członkostwa w tych instytucjach do 
konstytucji. I czy takie konstytucyjne unormowa-
nie członkostwa w Unii Europejskiej i NATO ma 
miejsce w innych konstytucjach europejskich? Pan 
minister mówił m.in. o konstytucji francuskiej, ale 
czy w jeszcze innych konstytucjach też jest takie 
unormowanie? Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Żaryn. Bardzo proszę.

Senator Jan Żaryn:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania, przynajmniej na razie. 

Mianowicie co pan powie, Panie Ministrze, na 
zarzut, który słyszę także od wyborców Prawa 
i Sprawiedliwości, dotyczący z jednej strony tego, iż 
pytania są tak ułożone, że jest pewnego rodzaju nie-
równość, jeśli chodzi o materię konstytucyjną, czyli 
niektóre, jak np. pytanie dotyczące tego, czy mamy 
żyć w systemie prezydenckim, czy dalej w systemie 
gabinetowym, są rzeczywiście pytaniami fundamen-
talnymi, a niektóre pytania, dotyczące np. zapisania 
członkostwa w Unii Europejskiej i NATO…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, bardzo proszę o pytanie, bo minuta już 
dobiega końca.)

Dobrze. Tak więc chodzi o kwestię nierówności 
pytań referendalnych i to, jak pan to wytłumaczy.

I drugie pytanie, dotyczące tego…

się do tamtej strony sali, żeby poparła pana pomysł, 
co na posiedzeniu komisji się nie wydarzyło.

3 pytania. W jaki sposób zapis dotyczący ochrony 
niepełnosprawnych może przełożyć się na polepsze-
nie ich bytu? Kto będzie decydował, czy wsparcie na 
dzisiejszym poziomie jest wystarczające, czy należy 
je podnieść? Bo sam zapis… Można argumentować, 
że jest wsparcie…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, pytanie. Bo pana czas już się skończył. 
Tak że proszę o pytanie.)

Czy jest…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Nie komentarz, 

tylko pytanie.)
Ale ja już zadałem to pytanie: w jaki sposób… No, 

Panie Marszałku…

Marszałek Stanisław Karczewski:

Były komentarze, pytanie, znowu komentarz. 
Pana czas minął. Dziękuję bardzo. Minęła minuta. 
Regulaminu będziemy przestrzegać, i to bardzo dra-
stycznie.

Pan senator Jan Rulewski. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, zapisz 

mnie…)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Zapisać pana 

senatora Pocieja?)
Panie Ministrze, pierwsze pytanie: czy istnieje 

zagrożenie kolizją terminów? Nie ma przedstawicie-
la rządu, który by zagwarantował, że tej kolizji nie 
będzie, a stało się to na skutek awanturniczego wnio-
sku pana senatora Martynowskiego, który zabronił 
uczestnictwa w posiedzeniu rządowi i Państwowej 
Komisji Wyborczej, zatem muszę to pytanie panu 
zadać. Nic pan o tym nie wspomniał, a istnieje zagro-
żenie prawne, organizacyjne, infrastrukturalne w za-
kresie przeprowadzenia referendum w tych dniach lub 
w okolicy dni przewidzianych na wybory samorzą-
dowe. Pisze o tym Państwowa Komisja Wyborcza, 
pan tylko mówi o spotkaniach. Chcę wiedzieć, czy 
jest gwarancja, że te wybory i to referendum będą 
przebiegały w sposób niezakłócony.

I kolejne pytanie. Czy wierzy pan w te zdolności 
nas wszystkich, żeby zrealizować w jednym niemalże 
dniu lub w paru dniach obywatelski obowiązek wy-
boru kilku przedstawicieli do samorządu i…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, minuta już minęła. Dziękuję bardzo…)
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Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Na razie jedno pytanie. Pan minister wspomniał 

w swoim wystąpieniu o tym, że dlatego jest to 11 li-
stopada, żeby niejako jeszcze uwznioślić święto stu-
lecia odzyskania niepodległości. Moje pytanie jest 
następujące: jak wnioskodawcy wyobrażają sobie za-
chowanie ciszy wyborczej, która jednak obowiązuje 
w okresie, gdy są jakiekolwiek wybory czy referen-
dum, w sytuacji, kiedy będą uroczystości na terenie 
całego kraju, we wszystkich gminach będą uroczy-
stości i ze względu na to, z jakiej opcji będą wójt, 
burmistrz bądź prezydent, mogą również w swoich 
wystąpieniach okolicznościowych nawiązywać do 
referendum i wyrażać swoją opinię? Bo obawiam się, 
że wtedy zachowanie ciszy wyborczej, która bądź co 
bądź jest wymogiem ustawowym, będzie pewnego 
rodzaju fikcją, a kampania w pewnym sensie będzie 
zakłócała święto, ponieważ będą w niej wyrażane 
jakieś emocje i dyskusje na temat tego referendum. 
Dziękuję.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, 2 krótkie pytania.
Pan się zwrócił do Platformy, apelując o pozy-

tywne głosowanie. A niech pan powie: jak będzie 
głosował PiS? Czy pan to wie?

I drugie pytanie. Wczoraj w sposób nagły zosta-
ła zamieniona kolejność procedowanych punktów 
w Senacie. Pierwszym punktem miał być wniosek 
o referendum, drugim punktem – ustawa o sądow-
nictwie. Została zamieniona kolejność i dzisiaj mamy 
sprawę referendum, a wczoraj zajmowaliśmy się są-
downictwem. Czy to jest związane z rozmowami…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, to nie dotyczy, pytanie nie dotyczy…)

…między PiS a urzędem prezydenta czy prezy-
dentem?

Marszałek Stanisław Karczewski:
Może pan nie odpowiadać, Panie Ministrze, bo to 

pytanie nie dotyczy tego zagadnienia. Przepraszam 
bardzo…

(Głos z sali: Prezesem Platformy…)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Florek. Bardzo proszę.
To pytanie nie dotyczy referendum, absolutnie, 

proszę nie odpowiadać na to pytanie.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Panie Senatorze, trudno, minuta minęła.
(Senator Jan Żaryn: Dobrze.)
Do następnej tury pan się zapisze.
Pan senator Aleksander Bobko.
Minuta, proszę państwa, obowiązuje i będziemy 

tego przestrzegać bardzo skrupulatnie.
Pan senator Bobko. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Ministrze, ja mam pytanie…
(Marszałek Stanisław Karczewski: Przygotowuje 

się pan senator Komarnicki.)
Mam pytanie, jakie wysiłki podjęła i jakie jeszcze 

ma zamiar podjąć Kancelaria Prezydenta, aby dysku-
sja na temat zmian w konstytucji… 

(Senator Jan Maria Jackowski: Zapisz mnie.)
(Marszałek Stanisław Karczewski: Według kolej-

ności… Janek, nie przeszkadzaj.)
…miała charakter powszechny, ponadpartyjny, 

żeby do tej dyskusji zachęcić także oponentów dzi-
siejszej większości parlamentarnej, środowiska do tej 
pory niezaangażowane w dyskusję parlamentarną. Bo 
w mojej ocenie, pomimo tych konsultacji, o których 
pan mówił, ta dyskusja w ciągu tego roku taką po-
trzebę nie do końca zrealizowała.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator… Dobrze, teraz pan senator 

Komarnicki, a później pan marszałek Borusewicz.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, moje pierwsze pytanie: czy wie-

my dokładnie, ile będzie kosztowało referendum i jak 
są oszacowane koszty?

Drugie moje pytanie: dlaczego jest pomysł głoso-
wania w 2-dniowym referendum i o ile w związku 
z tym wzrosną koszty?

I trzecie moje pytanie. PKW wskazuje też, że na-
łożenie się na siebie kampanii wyborczej i kampanii 
referendalnej, które mogą być prowadzone przez inne 
podmioty, będzie prowadzić do problemów związa-
nych z finansowaniem i rozliczeniem 2 odrębnych 
kampanii, tzn. wyborczej i referendalnej. Jak państwo 
chcecie to pogodzić? Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
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(marszałek S. Karczewski) ogólnokrajowego uruchomimy kolejne działania w ra-
mach kampanii społeczno-informacyjnej. A więc ta 
kampania jest już przewidziana jako pewien plan 
działania Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej. Jesteśmy przekonani, że w tę kampanię, 
w ramach takiego efektu zwielokrotnienia, będą 
się włączać organizacje społeczne. Wiemy, że jest 
wiele postulatów określonych środowisk. Tytułem 
przykładu wymienię środowiska związków zawo-
dowych. Bardzo aktywny w debacie był związek za-
wodowy „Solidarność”. Pewne pytania składane na 
piśmie spotykały się z akceptacją samorządowców, 
organizacji zrzeszających samorządowców. Jest też 
duże zainteresowanie pytaniem dotyczącym kwestii 
ochrony polskiego rolnictwa. Jestem przekonany, 
że ta ogólnonarodowa debata obejmie bardzo wiele 
różnych grup społecznych, że będzie się ona toczyć 
w polskich mediach, w polskich domach. Oczywiście 
Kancelaria Prezydenta RP w ramach posiadanych sił 
i środków rezerwuje na tę okoliczność także okre-
ślony zasób finansowy, zasób organizacyjny. Cały 
czas działa w kancelarii zespół do spraw tego re-
ferendum. Obecny jest tu też przewodniczący tego 
zespołu. Jesteśmy zdeterminowani, żeby zadając te 
istotne, ważne pytania – to jest kluczowe, że te pyta-
nia stanowią odzwierciedlenie woli Polaków – dotrzeć 
z informacją, jaki jest ich sens, jakie jest znaczenie 
tych pytań, dotrzeć z informacją, że odpowiedzi na te 
pytania są szczególnie ważne dla przyszłości Polski 
i Polaków. I jestem przekonany, że będzie zaintere-
sowanie tym referendum. A więc, odpowiadając na 
pytanie pana senatora Libickiego, ufam, że to referen-
dum odbędzie się przy wysokiej frekwencji.

A teraz odpowiadam na pytanie pana senatora 
Pocieja. Oczywiście, zwracałem się do wszystkich, 
ale ponieważ najbardziej emocjonalny kontakt nawią-
zał ze mną w danym momencie mojego wystąpienia 
klub Platformy Obywatelskiej, chciałem państwa 
uhonorować, zwracając się szczególnie do tych se-
natorów, którzy żywiołowo reagowali na moje słowa. 
Ten apel był oczywiście adresowany do wszystkich 
100 senatorów, do wszystkich, którzy są tu obecni. 
Państwo decydujecie, jak ta procedura konstytucyjna 
zostanie…

(Senator Jan Rulewski: Jesteśmy kapłanami de-
mokracji.)

(Marszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, proszę nie przeszkadzać.)

Liczę na to, że te głosy za referendum będą tutaj 
padały.

Jeżeli chodzi o kolizję terminów wyborów sa-
morządowych i referendum oraz kwestię skompli-
kowania tej materii – tak zrozumiałem pytania pana 
senatora – to datę referendum określa prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej. Już od co najmniej roku 
podaje się, że referendum będzie się odbywać w tym 

(Senator Piotr Florek: Dziękuję, Panie 
Marszałku…)

(Senator Bogdan Borusewicz: Ja mówię o dotyczą-
cych referendum rozmowach między PiS a urzędem 
prezydenta.)

Panie Senatorze, nikt o państwa rozmowy nie pyta.
Proszę bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to dotyczy re-

ferendum.)
(Senator Piotr Florek: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, bardzo proszę o spokój, dobrze? 

I o przestrzeganie regulaminu.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Pan sena-

tor Rulewski miał rację co do obecności członków 
Państwowej Komisji Wyborczej na tym posiedzeniu. 
A dlaczego, to zaraz powiem. Otóż zmieniamy prawo 
wyborcze. Na tym posiedzeniu będziemy zmieniać 
kodeks wyborczy. Niedawno, w związku z wybo-
rami samorządowymi, dwa razy zmieniliśmy ko-
deks wyborczy. Bez zmiany kodeksu wyborczego 
niemożliwe jest dostosowanie ustawy o referendum 
ogólnokrajowym do tegoż kodeksu wyborczego. Bez 
zmiany kodeksu wyborczego niemożliwe jest prze-
prowadzenie tego referendum. Panie Ministrze, po-
nieważ Senat zbiera się dopiero pod koniec września, 
praktycznie niemożliwe jest przeprowadzenie takiej 
zmiany, chyba że spotkamy się w dodatkowym ter-
minie. W związku z tym mam pytanie, czy wobec 
obowiązującego prawa, bez jego zmiany, możliwe 
jest przeprowadzenie tego referendum. Jeżeli pan 
twierdzi, że jest możliwe, to konieczna jest tutaj wy-
powiedź członków Państwowej Komisji Wyborczej…

(Marszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-
dzo.)

…bo z tego, co wiem, wynika, że mają oni od-
mienne zdanie.

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

się do tych pytań i o odpowiedź. Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Oczywiście z chwilą podjęcia przez Wysoką Izbę 

pozytywnej decyzji co do zarządzenia referendum 



113
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(sekretarz stanu P. Mucha) (Senator Jan Rulewski: Ustawa zabrania.)
Ten reżim jest określony: inne komisje, inne loka-

le, inne godziny głosowania itd., itd.
Idąc dalej… Jeżeli chodzi o pytanie o polskie 

członkostwo w Unii Europejskiej, to nie ulega wąt-
pliwości, że tej regulacji po prostu brakuje. Nie mamy 
dzisiaj żadnego uregulowania w tym zakresie. Z jed-
nej strony mamy przepis art. 8, który stanowi, że 
najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej jest 
konstytucja, ale z drugiej strony mamy bardzo nie-
dookreślony przepis art. 90, który w trakcie mojego 
wystąpienia już cytowałem, a który stanowi w sposób 
ogólny, że Rzeczpospolita Polska może na podsta-
wie umowy międzynarodowej przekazać organizacji 
międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu 
kompetencje organów władzy państwowej w niektó-
rych sprawach. I tu pojawiają się bardzo trafne pytania 
Polaków. Co to znaczy „w niektórych sprawach”? 
W jakich sprawach? Na jakiej zasadzie? Czy w ogóle 
można delegować wszystkie kompetencje? Czy to nas 
ogranicza w zakresie możliwości samostanowienia 
w określonych sprawach? I oczywiście jest tak, że 
w praktyce europejskiej są takie sytuacje, że różne 
są regulacje, jeżeli chodzi o kwestie europejskie: nie 
wprost w konstytucjach Danii, Grecji, Hiszpanii, 
Słowenii, bezpośrednio w pojedynczych przepisach 
w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec i Irlandii, 
specjalny rozdział np. w konstytucjach francuskiej, 
chorwackiej, osobne ustawy konstytucyjne w Austrii, 
na Litwie. Wiemy to, że określone państwa w okre-
ślony sposób reagują, normują tę problematykę. Tak 
więc to, co się tutaj mówiło w toku debaty, że to jest 
niedorzeczne, że to jest niepotrzebne, że to komuś coś 
przypomina z lat siedemdziesiątych… Absolutnie źle 
coś się komuś kojarzy i tak rozumować nie należy. Bo 
jak państwo spojrzycie na to, to zobaczycie, że wiele 
państw europejskich taką refleksję przeprowadziło. 
W Polsce też była taka debata, tylko że ze względu 
na zasadę dyskontynuacji prac parlamentu te prace 
nie zostały zakończone jakąkolwiek decyzją.

Ja mam dzisiaj poczucie dyskomfortu. Bo wracam 
do tego, że jeżeli państwo otworzycie rozdział III kon-
stytucji „Źródła prawa”, to przeczytacie: konstytucja, 
ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz 
rozporządzenia i – to jest w ust. 2 – akty prawa miej-
scowego. A gdzie tu jest mowa o prawie europejskim? 
No, trzeba być prawnikiem, trzeba mieć taką wiedzę, 
że odsyłamy do prawa europejskiego, trzeba rozstrzy-
gać, co przed czym, jaka jest kolejność. A wiemy 
z praktyki to, że wiele państw dba o to. Oczywiście, 
że tak, jeśli chodzi o prawo europejskie, ale tak dłu-
go, jak długo jest to zgodne z wartościami nadrzęd-
nymi wyrażonymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Stąd pan prezydent chce to pytanie poddać pod 
rozstrzygnięcie narodu. Bo decyzja o członkostwie 

terminie, o którym tutaj mowa, czyli 10 i 11 listo-
pada. Jeżeli zaś chodzi o wybory samorządowe, to 
zarządza je prezes Rady Ministrów. Bodaj na pod-
stawie art. 371 §2 kodeksu wyborczego prezes Rady 
Ministrów zadecyduje, kiedy odbędą się wybory 
samorządowe. Tak jak państwo wiecie, są dzisiaj 3 
możliwości: pierwsza tura 21 października – wtedy 
ponowne głosowanie przypadałoby na 4 listopada; 
pierwsza tura 28 października – druga tura, czyli 
ponowne głosowanie, przypadałaby na 11 listopada; 
trzecia możliwość – 4 i 18 listopada. Już wiemy, że 
do chwili obecnej prezes Rady Ministrów nie roz-
strzygnął, kiedy zostaną przeprowadzone wybory 
samorządowe. Ufam, że jeżeli państwo rozstrzygnie-
cie teraz, że referendum ma się odbyć w dniach 10 
i 11 listopada, to pan premier, podejmując tę decyzję, 
będzie brał tę okoliczność pod uwagę.

A jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego, czy to 
referendum może się odbyć, to nie ulega żadnej wąt-
pliwości, że ono może się odbyć. Ustawa o referendum 
ogólnokrajowym wprost znajduje tutaj zastosowanie. 
Jest tylko odesłanie do odpowiedniego stosowania 
przepisów kodeksu wyborczego, ale odpowiednie sto-
sowanie znaczy, że tylko w tym zakresie, w którym 
coś wprost nie jest uregulowane w ustawie o referen-
dum ogólnokrajowym, i tylko wtedy, gdy jest potrzeba 
takiego odpowiedniego stosowania, co w praktyce 
może też oznaczać, że dany przepis jest stosowany 
z modyfikacjami. No, odpowiadając najprościej, jak 
to możliwe, powiem, że moim zdaniem nie ma żad-
nych wątpliwości co do tego, że referendum może 
się odbyć.

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia Państwowej Komisji 
Wyborczej, to jest jedna sprawa, która – i to przy-
znaję – mogłaby spowodować określone trudności 
organizacyjne, logistyczne. Stałoby się to, gdyby 
zdarzyło się tak, że po podjęciu przez Wysoką Izbę 
decyzji o przeprowadzeniu referendum w dniach 
10–11 listopada został zarządzony termin wyborów 
samorządowych na taką datę, że druga tura wyborów 
przypadałaby 11 listopada, czyli głosowanie byłoby 
28 października, a druga tura 11 listopada. I teraz 
państwu powiem tak: z mojej wiedzy, ale i z wiedzy, 
którą ma opinia publiczna, wynika, że ten termin jest 
najmniej prawdopodobny. Przypomnę tu wypowie-
dzi liderów Prawa i Sprawiedliwości, którzy bardzo 
wyraźnie mówili, że nie planują przeprowadzenia 
drugiej tury głosowania, jeżeli chodzi o wybory sa-
morządowe, w dniu 11 listopada, czyli tego rodzaju 
potencjalnie możliwa sytuacja jest najmniej prawdo-
podobna. Byłoby możliwe przeprowadzenie i refe-
rendum, i wyborów, tylko że wtedy odbywałoby się 
to w dwóch innych reżimach prawnych przy dużej 
trudności organizacyjnej.
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(sekretarz stanu P. Mucha) Młodzieżówka Platformy Obywatelskiej niekiedy 
protestowała przed otwartym spotkaniem regional-
nym. Zapraszałem do środka, nie zawsze wchodziła. 
Różne były sytuacje. Byli aktywni Obywatele RP 
i przedstawiciele KOD, brali udział w otwartych spo-
tkaniach regionalnych, bardzo często ci sami, których 
potem widziałem w telewizji na spotkaniach poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości. Niekiedy byli tak 
zdeterminowani do udziału w dyskusji, że ten sam 
działacz pojawiał się w 4 czy 5 lokalizacjach w Polsce, 
chcąc zabrać głos w dyskusji. I myśmy to umożliwiali.

Oczywiste jest to – i ja jestem o tym w pełni 
przekonany – że decyzja państwa senatorów o za-
rządzeniu referendum i udział Polaków w referendum 
będą rezonować na całe życie polityczne w Polsce 
na długie lata. Jestem przekonany, że jeżeli znaczą-
cy odsetek Polaków pójdzie do referendum i opowie 
się za danym rozwiązaniem, to w sposób naturalny 
partie polityczne, w sposób naturalny organizacje 
społeczne, zawodowe będą odnosić się do tego, co 
będzie w wypowiedzi narodu. I to będzie determi-
nowało nasze życie polityczne. A na pewno prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, rozpoczynając już 
na podstawie tego referendum prace w ramach komi-
sji nad przygotowaniem projektu zmiany czy nowej 
ustawy zasadniczej, będzie zapraszał przedstawicieli 
wszystkich sił politycznych zasiadających w polskim 
parlamencie, reprezentatywnych organizacji związ-
kowych, reprezentatywnych organizacji pracodaw-
ców, samorządu itd. To nie ulega żadnej wątpliwości. 
Liczymy na to, że ta dyskusja będzie miała wtedy 
charakter ogólnonarodowy.

Padło pytanie dotyczące kosztów referendów. Ja 
mogę powiedzieć, że zgodnie z informacją Państwowej 
Komisji Wyborczej z 5 lutego 2016 r. koszty ostatnie-
go referendum ogólnokrajowego w 2015 r. wyniosły 
71 milionów 600 tysięcy zł. Przy czym było to refe-
rendum 1-dniowe, a więc generujące mniejsze koszty 
od zapowiadanego teraz referendum, które będzie 
2-dniowe. To jest ta główna różnica. Dla mnie nie 
ulega wątpliwości, że demokracja jest wartością bez-
cenną. Jeżeli my mówimy o wielkim państwie, poło-
żonym w centrum Europy i przywiązanym w sposób 
niezwykły do demokracji i do wolności, to dla mnie 
jest to pytanie trochę retoryczne. Oczywiście, że te 
koszty są, ale ich ponoszenie jest niezbędne. Tak samo 
jak wtedy, gdy odbywają się wybory i te koszty trzeba 
ponieść. Odbywa się referendum – te koszty trzeba 
ponieść. A jestem przekonany, że dobrze, mądrze 
dobrane pytania, zatwierdzone przez Wysoki Senat, 
to jest klucz do wysokiej frekwencji i do tego, żeby 
Polacy brali udział w tym referendum.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z kampanią refe-
rendalną, kampanią samorządową, to nie ulega wątpli-
wości… Ufam tutaj w profesjonalizm, widzę zresztą 
panią minister, szefową KBW obecną na posiedzeniu 

to była decyzja podjęta przez naród w głosowaniu 
powszechnym w referendum akcesyjnym w 2003 r., 
ale szczegółowej regulacji w tym zakresie nie ma 
w konstytucji. W ogóle nie mamy regulacji, a co do-
piero, jeżeli chodzi o kwestie szczegółowe.

Jeżeli chodzi o pytanie pana profesora, to oczywi-
ście jest tak, że te pytania stanowią odzwierciedlenie 
woli Polaków. I to są pytania… Można powiedzieć, 
że 4 pierwsze to są pytania ustrojowe, natury ustro-
jowej, takie fundamentalne. Dalsza część pytań za-
wiera kwestie, których absolutnie bym nie lekcewa-
żył, które nie są o mniejszej doniosłości. Bo pytanie 
piąte dotyczy sfery aksjologii, niezwykle ważnej, 
jeżeli chodzi o umocowanie jakichkolwiek norm 
prawnych. Pytanie szóste to jest pytanie związane 
właśnie z członkostwem Polski w Unii Europejskiej 
i w NATO, a pytania od siódmego do dziesiątego 
– ja powiem to wprost – to są postulaty polskiego 
społeczeństwa, to są postulaty polskiego narodu. 
Niezwykle trudno było wybrać tak, żeby ta lista pytań 
nie była zbyt obszerna. Ale ja – to jest też odpowiedź 
na głos pana senatora Rulewskiego – powiem, że wie-
rzę w mądrość Polaków. Mam głębokie przekonanie, 
że polskie społeczeństwo jest w stanie zdecydować, 
rozważyć i rozstrzygnąć w taki sposób, który będzie 
dla polityków wiążący, który będzie także w szcze-
gólności dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zo-
bowiązaniem do tego, żeby wystąpić w trybie art. 235 
z inicjatywą zmiany konstytucji, jeżeli taka będzie 
wola społeczeństwa.

Bardzo trafne pytanie dotyczące udziału po-
wszechnego, ponadpartyjnego. Oczywiście, że in-
tencja była taka, żeby zapraszać wszystkich. Myśmy 
na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej o tym dys-
kutowali. Ja mówiłem o tym. Nawet mam przy sobie 
taką listę, po refleksjach z wczorajszego posiedze-
nia Komisji Ustawodawczej, pokazującą, że zapro-
szenia były adresowane czy to do PSL, czy to do 
pana marszałka Bogdana Borusewicza, czy do pana 
senatora Jana Rulewskiego; wczoraj osobiście takie 
zaproszenie panu senatorowi przekazywałem. Były 
zaproszenia kierowane do ludzi lewicy czy do okrę-
gu wyborczego pana przewodniczącego Grzegorza 
Schetyny, żeby się pojawił w Kielcach i tam uczest-
niczył w debacie, gdzie prezydent Kielc, pan profe-
sor Dariusz Dudek i ja jako przedstawiciel prezy-
denta mieliśmy zaszczyt debatować. Zaproszenia 
były kierowane, w nielicznych wypadkach przed-
stawiciele opozycji się pojawiali, mówię o czynnych 
politykach. Pamiętam chociażby takie spotkanie 
w Rzeszowie z udziałem pani poseł Łukacijewskiej. 
W iluś przypadkach w tych samych dniach, kiedy 
odbywały się otwarte spotkania regionalne, pojawiała 
się np. pani marszałek Małgorzata Kidawa-Błońska. 
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(sekretarz stanu P. Mucha) wiek sugestie, żeby doszło do jakiegoś porozumie-
nia dotyczącego wyniku głosowania. Senatorowie 
są w swoim głosowaniu niezawiśli, suwerenni. 
Oczywiście każdy będzie podejmował decyzję. Nie 
ulega też wątpliwości – na co jeden z senatorów 
bardzo trafnie zwrócił mi wczoraj uwagę w czasie 
dyskusji w Komisji Ustawodawczej – że taki dzisiaj 
mamy model konstytucyjny, że to jest procedura 
współdecydowania. Gdyby prezydent zarządzał 
samodzielnie referendum – to jest też jeden z po-
stulatów, które się pojawiały w debacie publicznej 
w trakcie dyskusji konstytucyjnej – to zarządziłby 
je, ale dzisiaj mamy procedurę współdecydowania 
i jest projekt postanowienia o zarządzeniu referen-
dum ogólnokrajowego. On jest w rękach Wysokiej 
Izby, w rękach państwa senatorów. Ja do państwa 
senatorów ze szczerym przekonaniem apeluję o to, 
żeby ten projekt postanowienia poprzeć, ale oczy-
wiście, co jest naturalne, każdą decyzję Wysokiego 
Senatu uszanujemy.

Jeżeli chodzi o kwestię: kodeks wyborczy a refe-
rendum… Będzie bardzo krótko, ale to się pojawiło 
w kilku pytaniach. Przede wszystkim są 2 odmienne 
uregulowania – w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. 
– Kodeks wyborczy i w ustawie z 14 marca 2003 r. 
o referendum ogólnokrajowym. Tak jak mówiłem, 
jedynie w sprawach nieuregulowanych ustawą refe-
rendalną jest odesłanie do odpowiedniego stosowania 
przepisów kodeksu wyborczego, co znaczy, że nie-
które stosuje się bez żadnej modyfikacji, inne trzeba 
zmodyfikować, a jeszcze innych w ogóle się nie sto-
suje. To tak à propos kodeksu wyborczego. Tak więc 
kodeks stosuje się tylko uzupełniająco, tam, gdzie 
wymaga tego ustawa referendalna, dla uzupełnienia 
pewnej luki. Ale przede wszystkim referendum orga-
nizuje się w oparciu o przepisy ustawy o referendum 
ogólnokrajowym. Kwestie związane chociażby ze 
składem komisji, z zadaniami komisarza wyborcze-
go, z zasadami dostarczania kart i inne kwestie to są 
kwestie, które w ogóle nie wymagają sięgnięcia do 
kodeksu wyborczego, bo ta materia jest uregulowana 
odrębnie w ustawie referendalnej.

O terminie mówiłem. Prezydent proponuje – i to 
jest wiadome od wielu miesięcy – 10 i 11 listopa-
da. Samorządowe wybory zarządza prezes Rady 
Ministrów.

Co do kwestii szczegółowych związanych z proce-
durą głosowania w referendum na gruncie przepisów 
ustawy o referendum ogólnokrajowym… Jedna rzecz. 
Jak państwo w ogóle otworzycie konstytucję, to pro-
szę zwrócić uwagę, że w samej konstytucji mamy roz-
różnienie na wybory i referendum. W art. 100 ust. 3 
mamy nakaz uregulowania w ustawie zasad i trybu 
zgłaszania i przeprowadzania wyborów oraz warunki 
ważności wyborów, a w art. 125 ust. 5 konstytucji 
jest zapis o uregulowaniu w ustawie zasad i trybu 

Senatu… Oczywiście, że każde wybory i każde re-
ferendum są wyzwaniem, jeżeli chodzi o przygoto-
wanie organizacyjne, jeżeli chodzi o kwestie prawne, 
jeżeli chodzi o kwestie techniczne. Zawsze jest to 
rzecz doniosła i ważna, bo to jest wielkie święto de-
mokracji, ale też absolutna świętość w demokracji, 
bo Polacy decydują, Polacy głosują, w przypadku 
czy to referendum, czy to wyborów samorządowych. 
Ale oczywiście te problemy są do przezwyciężenia. 
Wielokrotnie ta ustawa znajdowała zastosowanie 
w praktyce – mówimy o przepisach ustawy o refe-
rendum ogólnokrajowym – tak jak rozmawialiśmy, 
w 2015 r., ale i wcześniej, chociażby w roku 2003, bo 
ustawa została przyjęta jeszcze przed referendum ak-
cesyjnym i wtedy już znajdowała zastosowanie. Stąd 
to odwołanie do referendum 2-dniowego. Ja jestem 
przekonany, że to jest skuteczne narzędzie profre-
kwencyjne, mówiąc wprost, takie, które umożliwia 
Polakom czy to w sobotę dziesiątego, czy w niedzielę 
jedenastego oddanie głosu i rozstrzygnięcie.

Do pana senatora Jana Marii Jackowskiego… 
No, przyjmuję założenie dobrej wiary. No, przepi-
sów prawnych należy przestrzegać. Mamy czytel-
ną regulację z kalendarza wyborczego. To wynika 
z kalendarza referendalnego, to wynika z przepisów 
ustawy o referendum ogólnokrajowym. No, nikt nie 
powinien prowadzić agitacji w ciągu ostatniej doby 
poprzedzającej głosowanie. Mówimy tutaj i o ciszy, 
która będzie obejmować dzień przed, i kwestie zwią-
zane bezpośrednio z przebiegiem głosowania. Cały 
system prawny jest zbudowany na założeniu dobrej 
wiary. Ufam w to, że nikt prawa nie będzie łamał, 
a jeżeli prawo będzie łamane, to odpowiednie służby 
i organa będą reagować.

To powinna być decyzja, która wynika z dyskusji, 
bym powiedział, politycznej, ale politycznej w sensie 
rozumnej troski o dobro wspólne. Bo my chcemy 
Polaków zapytać. I nie ma nic złego w tym, że ktoś 
będzie chciał na dane pytanie odpowiedzieć „tak”, 
a ktoś będzie chciał odpowiedzieć „nie”, że ktoś bę-
dzie chciał wybrać system prezydencki, a ktoś inny 
będzie przekonywał do gabinetowego. Ja uważam, że 
w ogóle cała ta debata referendalna i kampania spo-
łeczno-informacyjna jak do tej pory – mam nadzieję, 
że Polacy śledzą także dzisiejszą debatę – prowadzą 
do wzrostu świadomości prawnej społeczeństwa, 
prowadzą do tego, że realnie dyskutujemy o konsty-
tucji. I to jest bardzo ważne. To jest wartość nie do 
przecenienia, także w kontekście stulecia odzyskania 
niepodległości.

Oczywiście że prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej rozmawiał z głównymi siłami i zaadresował 
zaproszenia do rozmaitych podmiotów, jeżeli chodzi 
o dyskusję referendalną. Nieprawdziwe są jakiekol-
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(sekretarz stanu P. Mucha) nej w referendum, jeżeli chodzi o wsparcie tych grup 
społecznych, zwłaszcza osób niepełnosprawnych.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że środowiska osób 
niepełnosprawnych krytykują to, że w przepisie kon-
stytucji z 1997 r., w art. 69 jest zapis o udzielaniu 
zgodnie z ustawą pomocy w zabezpieczeniu egzysten-
cji. Tam nawet nie ma słów „godnej egzystencji”. Tam 
jest „zabezpieczenie egzystencji”. I pytanie: czy dla 
nas jest to satysfakcjonujący poziom ochrony konsty-
tucyjnej osób niepełnosprawnych? To już nawet nie 
jest minimum minimorum. To jest, moim zdaniem, 
zdecydowanie za mało, jeżeli chodzi o prawa osób 
niepełnosprawnych. Proszę też zwrócić uwagę na 
to, że decyzja narodu… To jest też, Panie Senatorze, 
kwestia wypowiedzi społeczeństwa. Jeżeli społeczeń-
stwo powie „tak, dla nas to jest priorytet”, to będzie 
to wyzwanie – jestem przekonany, że Wysoka Izba 
temu wyzwaniu podoła – i dla Senatu, i dla Sejmu, 
i dla rządu, żeby wprowadzić takie zmiany w usta-
wodawstwie, które będą satysfakcjonujące. Wiemy, 
że polski rząd zrobił wiele na tej drodze, ale trzeba 
jeszcze określonych działań. To będzie czytelna re-
guła konstytucyjna.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie jeden rząd, 
tylko…)

Nie jeden rząd, mówię o wszystkich rządach, któ-
re podejmowały działania w tym zakresie. Szanując 
zasługi wszystkich, dostrzegam, że ogromny dorobek 
ma tu także rząd Prawa i Sprawiedliwości oraz pani 
minister Elżbieta Rafalska.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Kolejna runda pytań.
Jako pierwszy pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeśli mogę, to zaproponowałbym, aby skracać run-

dy. Ta pierwsza była chyba 10-osobowa i pan minister 
siłą rzeczy… Trudno było mu wszystko spisać.

Ja nie będę się odnosił do pytań. Odniosę się 
w trakcie dyskusji.

Mam 2 konkretne pytania. Referendum w tym 
kształcie ma formę pewnego badania opinii pu-
blicznej. Czy nie prościej zrobić duże, bardzo duże, 
ogromne badanie opinii publicznej i zadać te same 
pytania? Uzyskamy wtedy podobne efekty. To pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie. Panie Ministrze, czy jest panu znane 
– panu pewnie tak – pojęcie gerrymandering? Dla niezo-
rientowanych: to jest kształtowanie jednomandatowych 

przeprowadzania referendum. I to jest ta ustawa, którą 
omawiam, ustawa z 2003 r.

Jak jest przy głosowaniu referendalnym? Dopiski 
poza kratką nie wpływają na ważność głosu. 
Referendum przeprowadza jedna komisja. Jeżeli gło-
sowanie jest 2-dniowe, to jest to komisja w składzie 
od 6 do 10 osób.

Mamy szacunki dotyczące dodatkowego kosztu. 
Mówiłem o tym. Jeżeli referendum będzie 2-dniowe, 
to jego koszt niewątpliwie będzie większy niż koszt 
referendum z 2005 r.

Komisarz wyborczy współdziała z właściwymi 
organami samorządu terytorialnego w przygotowaniu 
i przeprowadzeniu referendum. Komisarz dostarcza 
karty do głosowania. Komisje obwodowe powołuje 
wójt. Będą wyznaczani mężowie zaufania i ich za-
stępcy. Mamy listę podmiotów, które są uprawnione 
do prowadzenia w ramach przepisów ustawy kam-
panii referendalnej.

To referendum jest uzasadnione interesem 
Rzeczypospolitej. Moim zdaniem warto dać Polakom 
możliwość zdecydowania o sprawach najważniej-
szych, o sprawach dotyczących polskiej konstytucji.

(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, Panie 
Marszałku. Panie Ministrze, ja nie dostałem odpowie-
dzi na pytanie, które zadałem jako drugie.)

(Głos z sali: To na piśmie…)
Ochrona niepełnosprawnych. Przepraszam pana 

senatora. Jeżeli pan marszałek wyrazi zgodę, to w jed-
nym zdaniu odpowiem.

Niewiele osób zwróciło na to uwagę, ale już 
3 maja 2016 r. w trakcie swojego wystąpienia na pla-
cu Zamkowym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzej Duda mówił o tym, że jest nieusatysfak-
cjonowany praktyką ustawową i realnym poziomem 
wsparcia osób niepełnosprawnych na gruncie naszego 
ustawodawstwa. Mówił już wtedy, odwołując się do 
art. 69, o potrzebie rozważenia zmiany konstytucji 
w tym zakresie. Wiemy, że te regulacje znajdują 
się w przepisach art. 68 i 69 polskiej konstytucji. 
W art. 68 mamy bardzo ogólną normę kierunkową, 
która stanowi o tym, że władze publiczne są obowią-
zane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej 
dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełno-
sprawnym i osobom w podeszłym wieku. My chcemy 
sprecyzowania i wzmocnienia tych zapisów, bo poja-
wiają się tu pytania konstytucjonalistów: jakie władze 
publiczne i jakimi działaniami? Chcielibyśmy, żeby to 
trafne wskazanie 4 kategorii: dzieci, kobiety ciężarne, 
osoby niepełnosprawne i osoby w podeszłym wie-
ku… Chcielibyśmy, żeby to było wyrażone nawet na 
zasadzie prawa podmiotowego. Chcemy wyraźnego 
wzmocnienia i realnych gwarancji ustawowych, które 
byłyby także odzwierciedleniem woli narodu wyrażo-



117
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(senator T. Grodzki) Senator Piotr Wach:

Dziękuję bardzo.
Dzień dobry, Panie Ministrze.
Chciałbym zapytać, dlaczego nie ma pytania 

o rolę Senatu, które wydaje się istotne. Wielu wydaje 
się, że albo Senat powinien być zlikwidowany, albo 
jego kompetencje powinny być poszerzone i inaczej 
wkomponowane w system. Takiego pytania niestety 
nie ma. My dzisiaj właściwie realizujmy jedyną od-
rębną, że tak powiem, kompetencję Senatu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Najpierw krót-

ka refleksja. Gdybyśmy mieli tu dzisiaj te pierwsze 15 
pytań, które były zapisane, to ja głosowałbym przeciw 
i żadna siła nie zmusiłaby mnie, bym… Ale te 10 
pytań to pytania już zupełnie inaczej sformułowane, 
ich treść jest jednak… Jest tu parę bardzo istotnych 
pytań. Problem jest w tym, że tu mają być i wybory 
samorządowe, i referendum. A ja mam taką propo-
zycję: czy jest możliwe do zrobienia, do uzgodnienia 
to, byśmy zrobili jedną robotę, ale dobrze? Zróbmy 
w tym terminie referendum, tak jak jest to zapropono-
wane. W 1998 r. – pamiętam, bo byłem wtedy wójtem 
gminy Zawoja – przesunięto wybory samorządowe 
z maja na jesień, kadencja trwała więc 4,5 roku, ale 
świat się nie zawalił, było to zgodne z konstytucją. 
Czy i teraz nie można by było zrobić referendum, 
żeby rozstrzygnąć ten temat, a wybory samorządowe 
zrobić na wiosnę, pół roku później? Myślę, że świat się 
nie zawali, a i jedno, i drugie byłoby zrobione dobrze. 
Inaczej zaś to te 2 roboty mogą być źle zrobione. Co 
pan na to, Panie Ministrze? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, pierwsze pytanie: czy konsulto-

waliście ten pomysł z Państwową Komisją Wyborczą, 
która publicznie wyraża wątpliwości? Czy jest ona 
w stanie zrealizować to referendum?

Drugie dotyczy pytania dziewiątego. W jakim 
miejscu konstytucja w nienależyty sposób gwarantuje 
ochronę pracy jako fundamentu gospodarki rynko-
wej? Art. 65, 66, 67 poświęcone są temu zagadnieniu 

okręgów wyborczych pod konkretną siłę polityczną. 
Ten gerrymandering jest obwarowany uwarunkowania-
mi prawnymi – one istnieją i mówią o tym, żeby tego 
nie robić. Tak jest np. we Francji i w Wielkiej Brytanii. 
W kontekście pytania referendalnego ludzie nie będą 
wiedzieli, czy ten mechanizm istnieje, czy nie, i nie będą 
wiedzieli, jak w przypadku tego pytania głosować. Ale 
odniosę się do tego później. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w swoim wystąpieniu mówił 

pan o tej wielkiej kampanii informacyjnej, która 
odbywała się w całej Polsce. Proszę mi powiedzieć, 
w jakich miejscowościach, miastach w województwie 
pomorskim – poza Trójmiastem – takie spotkania się 
odbywały.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Zając.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wiele osób, 

z którymi rozmawiałem na temat propozycji tego 
referendum, zwraca uwagę na sformułowania treści 
pytań referendum. Oczywiście te zdania są mądre, 
płynne, ale trzeba pośród wielu użytych słów doszu-
kiwać się istotnej treści pytania. Taki przekaz w prze-
ciągu kilku dni napłynął od przynajmniej 20 czy 30 
osób. Oczywiście można powiedzieć z całą pewnością 
jedno: że ten tekst jest na poziomie protokołu pracy 
doktorskiej czy przewodu habilitacyjnego. Wydaje mi 
się jednak, że tę samą treść pytań można by wyra-
zić, pomijając wiele słów, których zazwyczaj używa 
się w środowisku prawniczym, a użyć, powiedzmy, 
1/4 zawartych słów. I wtedy nie byłoby problemu ze 
zrozumieniem, czy mam odpowiedzieć „tak”, czy 
mam odpowiedzieć „nie”. Czy można dokonać takiej 
przeróbki tekstu, żeby był on krótszy i na wskroś 
jednoznaczny? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach.
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(senator M. Augustyn) Senator Aleksander Bobko:

Panie Ministrze, ja jeszcze wrócę do tej myśli, 
którą wyrażałem w pierwszym pytaniu. Chciałbym 
ją ukonkretnić. Idea powiązania referendum ze stule-
ciem niepodległości, z taką przestrzenią patriotyczną, 
wydaje mi się bardzo piękna i fajna. Ale, no, mamy 
trudność z tworzeniem wspólnoty. I moje konkretne 
pytanie: czy Kancelaria Prezydenta będzie podej-
mowała wysiłki – i ewentualnie jakie – aby nieza-
leżnie już od samego referendum, czy ono będzie, 
czy nie, udało nam się 11 listopada spotkać wspólnie 
na jednych obchodach Święta Niepodległości? Bo 
to, co wydaje się oczywiste i normalne, niestety jest 
zagrożone, czego przykładami były choćby obchody 
550-lecia polskiego parlamentaryzmu. Samo zapro-
szenie, samo wysłanie zaproszeń w tych okoliczno-
ściach nie wystarcza.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
I ostatni w tej rundzie pytań, pan senator 

Czerwiński.

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

dwa pytania techniczne.
Pierwsze. PKW w swoim piśmie skierowanym 

m.in. także do nas wyraziła obawy co do kwestii 
łączenia obu aktów wyborczych, to znaczy wybo-
rów do samorządu i referendum ogólnokrajowego. 
Oczywiście część tych obaw można nie tyle pomi-
nąć, ile uśmierzyć, rozdzielając oba terminy, ale 
niektórych rzeczy się nie da rozdzielić. Chodzi mi 
np. o to, że w obu przypadkach, czyli i w wyborach 
samorządowych, i w referendum, będą się nakła-
dać czas powołania komisji obwodowych i czas ich 
współistnienia. Do referendum potrzebna jest jedna 
komisja obwodowa na każdy obwód, do wyborów 
samorządowych – dwie. My już eksperymentujemy, 
bo w wyborach samorządowych po raz pierwszy będą 
dwie komisje, trzeba będzie zagwarantować członków 
do tych komisji. Przypominam – komisja do liczenia 
i komisja do samego aktu głosowania. A tutaj pan 
nam dokłada trzecią komisję. Pytanie jest takie: czy 
będzie można w ogóle znaleźć ludzi do tego? To jest 
ok. 750 tysięcy ludzi w skali kraju, jeśli chodzi o ko-
misje obwodowe.

A drugie pytanie pan już ode mnie usłyszał, ale 
chciałbym je powtórzyć, żebyśmy w protokole mieli 
pana odpowiedź. Treść pytań, które prezydent przed-
stawia, oraz wyjaśnienia tej treści – a one muszą być 
wszystkie na karcie do głosowania – zajmują 4 strony 
formatu A4. Ich się za bardzo nie da ścieśnić, bo musi 

i wydaje mi się, że są absolutnie precyzyjne, do tego 
stopnia, że zobowiązują władze publiczne do prowa-
dzenia polityki zmierzającej wręcz do pełnego zatrud-
nienia. A więc co jeszcze? To jest pytanie zupełnie 
niejasne i moim zdaniem bez sensu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Libicki.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, nie jest tajemnicą, że klub se-

nacki PiS ma pewien dystans do tego. Dowodzi tego 
wczorajsze głosowanie w Komisji Ustawodawczej, 
dowodzą tego wypowiedzi pana ministra Suskiego… 
Dzisiaj w „Graffiti” w Polsat News pan minister Sasin 
powiedział: nie ma jeszcze decyzji co do tego, jak 
PiS się zachowa w sprawie tego referendum, mieli-
śmy wątpliwości i nie ukrywaliśmy tego. Chciałbym 
zapytać, czy ma pan może jakieś przemyślenia co 
do tego, skąd się te wątpliwości biorą i jakie one są. 
Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, w swojej wcześniejszej wypo-
wiedzi odwoływał się pan do mądrości Polaków. Ja 
też w tę mądrość wierzę i myślę, że im Polacy są 
mądrzejsi, tym trudniej będzie im odpowiadać na 
tak ogólnikowo sformułowane pytania. Bo Polacy 
sobie zdają sprawę, że pod hasłami dotyczącymi sys-
temu jednomandatowego i wielomandatowego może 
się mieścić wiele rozwiązań – choćby ustawa, którą 
szykujemy w kontekście wyborów parlamentarnych 
– co do systemów prezydenckiego i gabinetowego 
też mnóstwo odpowiedzi można pod tym zawierać. 
Czy nie uważa pan, że te pytania są zbyt ogólnikowe, 
aby Polacy mogli uwierzyć, że udzielając odpowie-
dzi, decydują o jakimś konkretnym rozwiązaniu na 
przyszłość?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.
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(senator J. Czerwiński) wym… Jeżeli chodzi o kwestie możliwych wariantów 
w ramach systemu prawa wyborczego, to wiemy, że 
to wszystko to są kwestie dość szczegółowe, regu-
lowane na poziomie przepisów prawa wyborczego. 
Jednak pytamy o to, czy chcemy wybierać w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych posłów na Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej, czy chcemy ich wybierać 
w okręgach wielomandatowych w systemie propor-
cjonalnym, czy też chcemy wprowadzić system mie-
szany, znany ustawodawstwu wielu państw, w którym 
będziemy po części wybierać w okręgach jednoman-
datowych, po części w ramach systemu proporcjonal-
nego. A więc to jest oczywiście do uszczegółowienia, 
ale po uzyskaniu kierunkowej wypowiedzi narodu. 
Nie jesteśmy w stanie całego prawa wyborczego czy 
kodeksu wyborczego ująć w szczegółowym pytaniu 
referendalnym, np. kwestii związanych z daną metodą 
liczenia głosów, kwestii związanych z preferencja-
mi wyborczymi. To, jaki sposób głosowania jest do 
przyjęcia z perspektywy interesów tej czy innej siły 
politycznej, to wszystko to kwestie, które nie są roz-
strzygane na takim poziomie jak pytanie referendalne 
w głosowaniu konstytucyjnym. 

Oczywiście, że odbywały się spotkania w całej 
Polsce. Kilkukrotnie mówiłem, że odbywały się 
spotkania w każdym polskim województwie, co 
najmniej dwukrotnie. Patrzę tak, tak na szybko, że 
jeżeli chodzi o województwo pomorskie, poza tym, 
że te spotkania… Chociażby w Sali BHP Stoczni 
Gdańskiej była konferencja z „Solidarnością” pt. 
„Konstytucja dla obywateli, nie dla elit”. To była in-
auguracja kampanii „Wspólnie o Konstytucji”. Potem 
było bardzo ciekawe, dobre merytorycznie spotkanie 
„Ochrona zdrowia w Konstytucji – prawo czy fikcja” 
z udziałem przedstawicieli Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. Tych spotkań w rozmaitych formatach 
i miejscach było bardzo wiele. Także pan prezydent 
w czasie wizyt krajowych, kontynuując odwiedziny 
każdego polskiego powiatu, mówił o tych problemach 
i bezpośrednio rozmawiał o nich z Polakami. Nie 
mówię już o tym, że my odbyliśmy wiele spotkań 
eksperckich; ten dorobek to na pewno kilkadziesiąt, 
jeżeli nie kilkaset spotkań ogółem, które się odbyły 
w ciągu tego roku, a które były związane z prowa-
dzeniem kampanii referendalnej.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z przystępno-
ścią tych pytań, to były tu różne głosy. Pojawiały 
się zarówno głosy, że pytania są bardzo dobre, jak 
i tego rodzaju głosy, że pytania mogą sprawiać jakąś 
trudność. Ja widzę tu ogromną rolę kampanii społecz-
no-informacyjnej. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że 
z chwilą podjęcia przez Wysoką Izbę decyzji będzie-
my musieli uruchomić zintensyfikowaną kampanię 
społeczno-informacyjną, która będzie polegała także, 
mam nadzieję, na zaangażowania państwa senatorów, 
na zaangażowaniu wszystkich tych, którzy są aktyw-

być oczywiście odpowiednia wielkość czcionki, żeby 
osoba, która będzie taką kartkę czytała, mogła w ogó-
le zrozumieć tę treść. To oznacza, że karta, pojedyn-
cza karta do głosowania – bo w ustawie o referendum 
nie ma mowy o broszurkach – musi mieć format A2. 
Proszę państwa, format A2 to są 4 takie kartki. Jak 
pan sobie wyobraża konieczny, ze względu na po-
stanowienia ustawy o referendum ogólnokrajowym, 
wyrób nakładek brajlowskich na taką kartę A2? To 
po pierwsze. Po drugie… No, broszurek się już nie da 
zrobić, bo nie mamy czasu na to, żeby znowelizować 
ustawę o referendum ogólnokrajowym. Wobec tego 
jak pan sobie wyobraża w ogóle czytanie takiej kar-
ty? 4 strony formatu A4 czyta się ze zrozumieniem 
mniej więcej 5 minut. Tam nie tylko prawnicy będą 
głosować, będą głosować przeciętni obywatele. Gdzie 
ci obywatele będą głosować, skoro mamy taki oto 
lokal wyborczy: stół czy też… no, prezydium, 5 kabin 
i przychodzi po mszy 30, 50, 100 osób. I każda musi 
mieć 5 minut na przeczytanie. Czy będzie konieczna 
druga sala w każdym lokalu wyborczym, taki pokój 
cichej nauki, gdzie będzie można spokojnie usiąść 
i poczytać? Proszę państwa, ja może zadam proste 
pytanie jako pytanie dodatkowe: czy pan kiedyś był 
po prostu w komisji obwodowej i widział pan, jak 
wybory wyglądają z punktu widzenia tego, kto prze-
prowadza te wybory?

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

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Już odpowiadam po kolei na państwa pytania.
Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Tomasza 

Grodzkiego i o badanie opinii publicznej… No, do-
niosłości głosowania powszechnego, głosowania re-
ferendalnego nie da się porównać – i mocy prawnej 
też – z wagą badania opinii publicznej. Badanie opi-
nii publicznej nie ma żadnej mocy prawnej, nie ma 
charakteru wiążącego, jest tylko badaniem. I tak jak 
oczywiście nie można powiedzieć, opierając się na 
sondażach, że sondaże są rozstrzygnięciem narodu, 
jeżeli chodzi o akt głosowania, nie da się sondaża-
mi zastąpić tego, że przeprowadzamy wybory, tak 
samo nie da się zastąpić badaniem opinii publicznej 
przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tak 
szczególnie doniosłej sprawie.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące wyboru po-
między systemem proporcjonalnym jednomandato-
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(sekretarz stanu P. Mucha) ani klub Platformy Obywatelskiej, ani żaden inny 
klub tego rodzaju postulatu nie przedstawił, to pan 
prezydent tego pytania nie rozważał.

Jeżeli chodzi o kwestię pewnej, bym powiedział, 
pochwały związanej z przeformułowaniem pytań 
w takim kierunku, że one są lepiej zredagowane… 
Myśmy pierwotnie na posiedzeniu Narodowej Rady 
Rozwoju mówili, że to był punkt wyjścia, że ta dys-
kusja miała być na posiedzeniu Narodowej Rady 
Rozwoju z udziałem doradców, z udziałem ekspertów, 
szeroka i to miało doprowadzić do przedstawienia 
tych pytań. Tak więc dziękuję za to, że pan senator 
docenia to, że pewien zakres pracy został wykonany 
jeszcze na tym etapie od posiedzenia Narodowej Rady 
Rozwoju do przygotowania projektu postanowienia.

Odpowiadając na to pytanie ogólne, nie w kon-
tekście tego konkretnego referendum, bo tu mamy 
konkretną datę, która jest w projekcie postanowienia 
o zarządzeniu referendum… Można sobie wyobra-
żać dokonanie zmian albo nawet, powiedziałbym, 
należałoby dokonać pewnych zmian w prawie wy-
borczym, gdybyśmy chcieli na przyszłość mówić 
o jednoczesności przeprowadzania referendów np. 
z wyborami do Parlamentu Europejskiego czy gdy-
byśmy mieli rozstrzygać pewne kwestie związane 
z jednoczesnym przeprowadzaniem wyborów samo-
rządowych i referendum ogólnokrajowego, no, ale to 
też jest w rękach Wysokiej Izby. To znaczy absolut-
nie Senat ma inicjatywę ustawodawczą, możemy te 
zmiany wprowadzać w polskim parlamencie, można 
zmieniać przepisy prawa wyborczego w taki spo-
sób, żeby wszelkie wątpliwości zniknęły. Ale w tych 
konkretnych okolicznościach ja się nie czuję jakby 
uprawniony, żeby odpowiedzieć o tym połączeniu, 
bo piłka jest w grze, prawda? Macie państwo projekt 
postanowienia rozłożony na pulpitach, wiecie, jakie są 
pytania i nie ma możliwości modyfikacji. Procedura 
nie przewiduje czegoś takiego, że prezydent zmienia 
pytania czy zmienia termin w trakcie procedowania 
przez Senat, a ja absolutnie nie czuję się uprawniony 
do prowadzenia tego rodzaju dyskusji. Odpowiadałem 
w sposób negatywny także dziennikarzom, kiedy 
mnie pytali, co by się wydarzyło, gdyby Wysoka Izba 
się do tego nie przychyliła, dlatego że ja rozumuję 
tak: jest szansa, nadzieja i oczekiwanie społeczne, 
oczekiwanie społeczeństwa, że państwo się do tego 
projektu postanowienia przychylicie, i wtedy to jest 
takie abstrakcyjne pytanie na przyszłość.

(Senator Andrzej Pająk: Mogę dopytać?)
No, wielokrotnie mówiłem o kwestiach związa-

nych z…

Senator Andrzej Pająk:
Ale przepraszam, Panie Ministrze, chciałbym tyl-

ko dopytać właśnie o to… Chodziło mi tylko o to, 

ni w życiu publicznym, tak aby każdy zainteresowany 
otrzymał informację, o czym te pytania przesądzają, 
jakie skutki prawne są związane z odpowiedzią na 
konkretne pytanie w określony sposób, co dane pyta-
nie znaczy. Jednocześnie nie podzielałbym poglądu, 
że te pytania są napisane w tak wysokospecjalistyczny 
sposób, że są niezrozumiałe. No, ta materia też jest 
tego rodzaju, że niekiedy trudno ją wyrazić w takim 
pytaniu, które nie odwołuje się do języka prawnego, 
do języka prawniczego.

Jeżeli chodzi o możliwość przeróbki tekstu, bo 
pojawił się tutaj taki postulat… My dzisiaj decydu-
jemy w systemie zero-jedynkowym. Wiemy, że ta 
procedura jest tak ukształtowana, że Wysoka Izba 
może wyrazić zgodę na zarządzenie referendum ogól-
nokrajowego, albo może się do tej prośby pana pre-
zydenta nie przychylić. Jeżeli chodzi o modyfikacje, 
czy to dotyczące terminu, czy to dotyczące pytań, 
takiej możliwości Wysokiemu Senatowi – niestety 
czy stety, ale taka jest decyzja ustrojodawcy i usta-
wodawcy – nie dano.

Co do pytania pana profesora Wacha… Oczywiście 
Senat ma też szczególnie istotną rolę, jeżeli chodzi 
o procedurę zmiany konstytucji. Gdy sięgniemy do 
art. 235, to przekonamy się, że tam jest wprost mowa 
też o jednobrzmiącej ustawie. Tu jest ta szczegól-
na rola Senatu. I dobrze, że w Senacie dyskutujemy 
o tych problemach, bo Senat jest niewątpliwie bardzo 
uprawniony do tego, żeby rozmawiać na temat pro-
blemów konstytucyjnych.

Oczywiście, że w ramach debaty publicznej po-
jawiało się pytanie o rolę Senatu. To jest tak, Panie 
Senatorze, że my na takiej wstępnej liście mieliśmy 
tych pytań ponad 60, w tym te, które brały się ze spo-
tkań. Siłą rzeczy trzeba było… Pojawiały się różne po-
stulaty, począwszy od radykalnych, których, od razu 
zastrzegam, nie podzielam, likwidacji Wysokiej Izby 
– przepraszam, ale państwo pytacie, więc odpowia-
dam – po taki dość powszechny postulat, podnoszony 
zwłaszcza przez samorządowców, rozważenia reor-
ganizacji Senatu, tak żeby Senat posiadał, chociażby 
częściowo, reprezentację przedstawicieli samorządu 
terytorialnego. To też jest znana rzecz i w literaturze 
prawniczej, i w publicystyce, i przez polityków roz-
ważana. Takie głosy się pojawiały. Siłą rzeczy, my 
nie byliśmy w stanie uwzględnić wszystkich pytań, 
trzeba było dokonywać wyboru. Nie było też takiego 
oczekiwania ze strony Senatu, bym powiedział, żeby 
zadawać pytanie o Senat. Gdyby do mnie takie głosy 
wprost od senatorów docierały, to na pewno byśmy 
je rozważali. W czasie moich rozmów z senatora-
mi tego rodzaju postulat, żeby zadać wprost pytanie 
o Wysoką Izbę, się nie pojawił, a tutaj chcieliśmy 
też przestrzegać zasady: nic o was bez was. Skoro 
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(senator A. Pająk) (Senator Mieczysław Augustyn: To wszystko jest 
w art. 65, 66 i 67.)

Pan senator wie lepiej niż dziekani wydziałów 
prawa i konstytucjonaliści? Każdy ma prawo do swo-
jego poglądu, ale ja, wsłuchując się w głos ekspertów, 
wsłuchując się w głos „Solidarności”… No, proszę 
zwrócić uwagę, wygooglować stronę „Solidarności” 
i zobaczyć wystąpienie pana przewodniczącego Piotra 
Dudy z zeszłego piątku. Pan przewodniczący Piotr 
Duda wprost dziękuje w imieniu „Solidarności” za 
to pytanie. Od wielu lat „Solidarność” mówi tak: pra-
ca jako jeden z fundamentów społecznej gospodarki 
rynkowej; obok wolności działalności, obok własności 
prywatnej i obok solidarności, dialogu i współpracy 
partnerów, właśnie w tym miejscu, jako czwarty filar 
społecznej gospodarki rynkowej, powinna być praca. 
I to jest niezwykle ważka zmiana, bo nie dość, że 
zmiana dotyczy rozdziału I „Rzeczpospolita”, to jest 
to zmiana w przepisie, który konstytuuje nasz ustrój 
gospodarczy. To oddziałuje w wielu dalszych obsza-
rach, w dalszej treści Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej – praca jako wartość nadrzędna, którą na-
leży chronić – i w dalszym ustawodawstwie. To jest 
zmiana prawa, która jest oczekiwana przez stronę 
społeczną, i to trafne pytanie to jest odwzorowanie 
tych kwestii, które pojawiły się w debacie publicznej.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z rozmowami 
i konsultacjami… Nie jest obecny na sali pan sena-
tor Libicki, ale ja mogę powtórzyć to, co już chyba 
trzy razy mówiłem: Senat zdecyduje. Senatorowie 
są suwerenni w swoich decyzjach. Liczę na to, że ta 
decyzja będzie pozytywna.

Zbyt ogólnikowe pytania – pojawiło się takie py-
tanie pana senatora… Aha, i jeszcze takie: czy Polacy 
rozumieją te pytania i czy one trafiają do przekonania, 
czy cieszą się poparciem? Nie chcę reklamować jed-
nego z tytułów prasowych, ale mogę przytoczyć kilka 
badań CBOS. Między innymi w badaniu CBOS, które 
było wykonywane bodajże w sierpniu zeszłego roku, 
80% Polaków odpowiadało, że chcieliby rozstrzygnąć, 
jakie będą kierunki zmiany konstytucji, zanim poli-
tycy przystąpią do tej zmiany. Czyli jest absolutna 
akceptacja społeczna dla referendum konsultacyjne-
go. Jeden z tytułów prasowych już po publikacji tych 
pytań, które pojawiły się na spotkaniu Narodowej 
Rady Rozwoju, przeprowadził na reprezentatywnej 
grupie Polaków badanie na temat tego, czy te pyta-
nia są uznawane za istotne, ważne. Reprezentatywna 
próba, 15 propozycji. 3/4 Polaków uważało, że wszyst-
kie te pytania są ważne, w większości ważne albo 
co najmniej połowa tych pytań jest ważna – na tym 
etapie, kiedy ich było 15. Jeden na czterech Polaków 
po przeczytaniu tych pytań odpowiadał, że mniej 
niż połowa pytań jest ważna. Zupełnie marginalnie 
zdarzały się takie odpowiedzi, że tam w ogóle nie ma 
ważnego pytania. A więc ja odwołuję się do tego, co 

że to jest jednorazowe, wyjątkowe i kiedyś już tak 
było zrobione. Czy w tym zakresie nie można byłoby 
tego zrobić, przesunąć wyborów samorządowych? 
Jakie jest ewentualnie pana zdanie na ten temat? Ja 
wiem, że to nie jest w pańskich kompetencjach, ale 
chciałbym się dowiedzieć, jakie jest pańskie zdanie 
na ten temat.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Ja…
(Senator Robert Mamątow: O samorządowych to 

premier decyduje.)
(Senator Andrzej Pająk: Co?)
(Senator Robert Mamątow: O samorządowych 

premier decyduje.)
Premier decyduje – trafnie mi tu pan senator pod-

powiada – jeżeli chodzi o datę zarządzenia wyborów 
samorządowych. Mnie nie są znane jakiekolwiek pra-
ce… Odpowiadam wprost na pytanie pana senatora. 
Z Kancelarią Prezydenta nikt nie konsultował żadnej 
propozycji, która by polegała na przedłużeniu ka-
dencji samorządu, nie przedstawiono nam żadnego 
projektu ustawy zmieniającej prawo wyborcze tak, 
by umożliwić przeprowadzanie wyborów w jednym 
terminie z referendum. Jakkolwiek sami wewnętrznie 
też taką refleksję mieliśmy, że przy równoczesnym 
przeprowadzaniu wyborów i referendum byłyby okre-
ślone problemy prawne do rozstrzygnięcia.

Pytania pana senatora Augustyna. O PKW mówi-
łem po wielokroć, i w trakcie pierwszego wystąpienia, 
i odpowiadając trzy razy na pytanie.

Pytanie dziewiąte. Dziękuję za to pytanie. To, co 
pan senator subiektywnie uznaje za przesądzone, to 
nie jest postulat, który się wziął znikąd, to jest postu-
lat wyrażony przez Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy „Solidarność”. To nawiązuje do obywatel-
skiego projektu konstytucji, który był przygotowywa-
ny przez „Solidarność” na początku lat dziewięćdzie-
siątych. Mówimy o przepisie art. 20, dlatego że kiedy 
pan spojrzy na przepis art. 20, który definiuje kwestie 
związane z ustrojem gospodarczym… Mamy tam 
społeczną gospodarkę rynkową opartą na wolności 
działalności gospodarczej, własności oraz dialogu 
i współpracy partnerów społecznych jako podsta-
wę ustroju gospodarczego. Mamy w art. 24 kwestie 
związane z ochroną, nadzorem nad warunkami wyko-
nywania pracy, ale wielu konstytucjonalistów, wielu 
ekspertów, specjalistów od prawa pracy… Taka dys-
kusja toczyła się także w Gdańsku, z udziałem pana 
profesora Jakuba Steliny, dziekana Wydziału Prawa 
i Administracji…
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(sekretarz stanu P. Mucha) tak, że w ramach tej inicjatywy ten komitet funk-
cjonuje, działa, ustala plan najważniejszych uroczy-
stości państwowych na stulecie. Prezydent powołał 
pełnomocnika do spraw obchodów stulecia, jest także 
ścisła współpraca z panem ministrem Sellinem, jeżeli 
chodzi o bieżące współdziałanie na kanwie obcho-
dów setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Jest 
chociażby multimedialna wystawa o stuleciu, która 
krąży, jest kwestia związana z programem „Ojcowie 
Niepodległości”, jest wiele inicjatyw szczegółowych. 
Przecież nie tak dawno Wysoka Izba procedowała 
kwestię związaną z medalem na stulecie. Tych aktyw-
ności jest bardzo dużo. Czy wszystkie siły włączają 
się w to w równym stopniu? Nie chcę tego oceniać. 
Prezydent Rzeczypospolitej po wielokroć apelował 
w różnych gremiach, czy to na spotkaniach z samo-
rządowcami, czy w czasie wizyt krajowych, czy też 
prowadząc rozmowy z przedstawicielami różnych sił 
politycznych, żebyśmy się starali uczcić to stulecie 
w sposób jak najbardziej godny, i ten apel oczywiście 
jest aktualny.

Pytania pana senatora Czerwińskiego dotyczyły 
treści pytań, wyjaśnień. Ja nie mam takiego przekona-
nia. Pan senator przyjmuje założenie, że osoba, która 
udaje się do lokalu referendalnego, nie ma kompletnie 
żadnej wiedzy na temat pytań referendalnych. No, 
wykazywałbym więcej optymizmu, jeżeli chodzi 
o kampanię społeczno-informacyjną.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale mogą być takie 
osoby.)

Mogą być, zgadzam się, mogą być takie osoby, ale 
przyjmuję założenie, że tych osób nie będzie tak wie-
le. Prowadząc przez 3 miesiące intensywną kampa-
nię – a tu jest nasze mocne zobowiązanie, co mówię, 
patrząc w oczy – będziemy się starali jak najwię-
cej wyjaśniać, przedstawiać te pytania, wskazywać 
na skutki odpowiedzi, tłumaczyć, na czym polega 
głosowanie w przypadku pytań wielowariantowych, 
jaka jest doniosłość tych pytań, czego one dotyczą. 
A jestem przekonany, że te pytania są istotne, takie 
pojawiły się z woli Polaków i łatwo nam będzie prze-
konać o ich istotności.

Od roku 2002 w każdych wyborach w jakiś sposób 
uczestniczyłem, byłem pełnomocnikiem finansowym 
komitetu wyborczego, byłem i jestem cały czas ak-
tywnym samorządowcem, od roku 2006, czyli od 12 
lat, jestem samorządowcem, więc byłem wybierany 
w wyborach samorządowych, byłem kandydatem 
na posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, byłem 
członkiem komitetów wyborczych, wielokrotnie by-
wałem mężem zaufania, taką osobą, która nadzo-
rowała, tak bym powiedział, z perspektywy danej 
struktury, pomagała też, bo z zawodu jestem ad-
wokatem, czy udzielała porad prawnych, pełniłem 
także dyżury związane z rozstrzyganiem doraźnych 
kwestii na zasadzie wsparcia mężów zaufania czy 

było odzwierciedleniem badań opinii społecznej, to 
jest tego, że Polacy są zainteresowani tym referendum 
i postrzegają te pytania jako trafne, one cieszą się 
poparciem społecznym. Utwierdza mnie w tym też 
przebieg konsultacji społecznych.

Pytania są zbyt ogólnikowe – padł taki zarzut czy 
sformułowanie. To jest referendum konsultacyjne. My 
mówimy o procesie, który jest rozpisany na miesiące, 
a być może lata. Dzisiaj jest państwa uchwała, potem 
ogłoszenie, publikacja postanowienia. Znamy terminy 
z ustawy o referendum, kalendarz referendalny jest 
załącznikiem do projektu postanowienia, wiemy, że 
referendum miałoby być 10–11 listopada. I dopie-
ro po ustaleniu wyników referendum byłyby dalsze 
prace. Oczywiście jest tak, że te kierunki zmian są 
określone, ale to nie jest tak, że my przedstawimy 
listę konkretnych przepisów konstytucji, to, jak one 
mają być ukształtowane, że to będzie 10 propozycji 
pytań à propos treści określonego artykułu konstytu-
cji. Myślę, że pan senator przyzna rację, że odpowiedź 
na pytania typu: czy system prezydencki, czy system 
gabinetowy, czy zmieniać konstytucję, czy nie zmie-
niać konstytucji, czy jednomandatowe okręgi itd… 
Prawa socjalne? No, prawa socjalne to obecnie też 
jest element materii konstytucyjnej. Jeśli państwo 
otworzycie konstytucję na rozdziale II od art. 64, 
„Wolności i prawa ekonomiczne, socjalne i kultu-
ralne”, to zobaczycie, że to jest absolutnie materia 
konstytucyjna. Jeżeli Polacy mają poczucie niedosytu, 
poczucie, że pewne zmiany prawa następowały bez 
ich zgody, a konstytucja z 1997 r. ich przed tym nie 
zabezpieczyła, to chcą mieć konstytucyjnie zagwa-
rantowaną ochronę określonych praw.

Pytanie pana senatora, pana profesora Bobki do-
tyczące kwestii powiązania referendum… budowania 
wspólnoty. Oczywiście to jest ogromna rola deba-
ty konstytucyjnej. Wydaje mi się, że to referendum 
ogólnokrajowe w sprawie zmiany konstytucji to jest 
ukorzenienie polskiej demokracji, to jest ukorzenie-
nie decyzji suwerena, rozstrzygnięcie w głosowaniu 
powszechnym. To jest też przecięcie pewnych sporów, 
bo jeżeli my się spieramy i w kampanii będziemy 
się wypowiadać za tym czy przeciwko czemuś, to… 
Jestem w 100% przekonany, że każdy z nas uszanuje 
decyzję narodu. Jeśli naród opowie się za utrzyma-
niem konstytucji z 1997 r. bez zmian, to nie będziemy 
jej zmieniać. Jeśli opowie się za nową konstytucją, 
to będziemy nad nią pracować. To są sprawy, moim 
zdaniem, więziotwórcze. I ta debata oddziałuje, re-
zonuje pozytywnie.

Jeżeli chodzi o obchody związane z 11 listopada, 
to powiem, że oczywiście jest tak, że prezydent za-
inaugurował prace komitetu narodowych obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości. Oczywiście jest 
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(sekretarz stanu P. Mucha) Wzór nakładki określa uchwała PKW, np. w wy-
borach prezydenckich na nakładce przezroczystej 
w alfabecie Braille’a był tylko numer kandydata bez 
nazwiska i kratka do wstawienia znaku „x”. No, różne 
są w praktyce aktywności, ale to nie jest problem 
nie do przezwyciężenia. Oczywiście bardzo słuszne 
i ważkie jest to, że pan senator ten problem poru-
sza, ale ja mam przekonanie, że tutaj doświadczenie 
i wiedza członków Państwowej Komisji Wyborczej, 
pracowników Krajowego Biura Wyborczego na czele 
z panią minister Pietrzak pozwolą te wszystkie pro-
blemy rozwiązać. To tak nie do końca są pytania do 
Kancelarii Prezydenta. Jak rozumiem, pan senator 
rozumuje, że to my inicjujemy… Oczywiście, że to 
rozważaliśmy i jest to naszym zdaniem do przepro-
wadzenia. Dziękuję bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeśli można, Panie Marszałku… Bo to jest bardzo 

ważna kwestia. My mówimy o pewnych ogólnych 
sprawach, będę jeszcze miał pytania co do tych ogól-
nych spraw, ale, no, trzeba mieć te armaty, trzeba 
po prostu fizycznie to referendum przeprowadzić. 
Mam nadzieję, że będziemy mogli zadać pytania też 
przedstawicielom PKW, ale, Panie Ministrze, to jest 
bardzo ważna kwestia. Po co tyle tych wyjaśnień – ja 
jeszcze się potem, w dyskusji ustosunkuję do jakości 
tych wyjaśnień – skoro potem z tego powstaje taka 
płachta? Wystarczyłyby pytania, mielibyśmy mniej-
szą kartkę i nie byłoby tych problemów.

Do jednej sprawy pan się nie ustosunkował, a mia-
nowicie do kwestii powołania prawie 750 tysięcy ludzi 
do 3 rodzajów komisji. A to będzie problem. No, nie 
można uciekać od tych problemów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Panie Senatorze, przepraszam, ale mam kolejną 

listę pytań.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam.)
Jako pierwszy zapisany jest do głosu pan senator 

Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Bo w py-

taniach mamy ustawowo określone sprawy: wiek 
emerytalny, 500+… Konstytucja powinna dawać 
ogólne gwarancje, a nie odnosić się do takich bardzo 
szczegółowych rozwiązań ustawowych, bo przyszły 
ustawodawca może np. zmienić te rozwiązania na 
jeszcze lepsze. Tak więc dlaczego nie dało się po-
minąć takich konkretnych rozwiązań? Czy chodziło 
wam np. o jakiś aplauz społeczny, o to, żeby w refe-

sam jako pełnomocnik komitetu wyborczego zgła-
szałem listy wyborcze, rejestrowałem itd., itd. No, 
w każdych wyborach po 2002 r. pełniłem jakąś rolę, 
uczestniczyłem. Może to moje doświadczenie nie jest 
jakieś wielkie, obejmuje chyba 7 aktów wyborczych. 
Uczestniczyłem we wszystkich wyborach i referen-
dach w moim pełnoletnim życiu, w czasie których 
miałem już prawo wyborcze,. Uczestniczyłem nawet 
w tym referendum, które proponował pan prezydent 
Bronisław Komorowski, czyli byłem wśród tych 
chyba 7% Polaków, którzy na to referendum poszli. 
Pamiętam rozmaite karty wyborcze, pamiętam karty 
wyborcze o dużej objętości i na pewno pan senator 
też takowe pamięta. I oczywiście ma pan rację, jeżeli 
chodzi o kwestię objętości tej karty wyborczej, także 
ze wskazaniem, że te wyjaśnienia, które państwo 
macie w postanowieniu, będą tam zawarte. Ale jestem 
przekonany, zresztą tak jest w przypadku każdych 
wyborów, że nie tylko w tej sali, w której odbywają 
się wybory, ale w kolejnych salach czy gdy się idzie 
do tego miejsca, w którym się oddaje głos, do tej sali, 
są obwieszczenia, są informacje. Będzie też kampania 
społeczno-informacyjna. To są wszystko rzeczy, które 
są do przezwyciężenia.

Uważam, że ten wyższy cel, głos narodu w gło-
sowaniu powszechnym… Teraz jest pytanie, Panie 
Senatorze, bo to jest kluczowe, o to moglibyśmy się 
spierać: czy byłoby lepiej, gdyby to były 3 pytania? 
Niektórzy mówią, że byłoby lepiej, karta byłaby 
mniejsza, wyjaśnień byłoby mniej, byłyby 3 kon-
kretne, jednoznaczne pytania. Tylko jest pytanie, czy 
my byśmy wtedy odwzorowali głos społeczeństwa 
z kampanii społeczno-informacyjnej. Uważam, że 
wiele środowisk byłoby nieusatysfakcjonowanych: 
mieszkańcy wsi – gdyby nie było pytania siódmego, 
samorządowcy – gdyby nie było pytania dziesiąte-
go, związek zawodowy, nie tylko „Solidarność”, ale 
w ogóle strona społeczna, gdybyśmy nie zapytali… 
To są pytania, za którymi stoją konkretne grupy, kon-
kretne osoby, za którymi stoi społeczeństwo. I to jest 
tak, że te 10 pytań to jest zbiór niezwykle istotny.

Kwestie nakładek. Nakładka, co jest oczywiste, 
jest każdorazowo dostosowana do rozmiaru karty 
do głosowania. Pytanie: czy trudniej przygotować 
nakładkę teraz, czy trudniej było w wyborach sa-
morządowych? Pamiętamy, jak wyglądały karty do 
głosowania, jeżeli chodzi o wybory samorządowe. 
Oczywiście to jest tak, że każdorazowo Państwowa 
Komisja Wyborcza podejmuje decyzje o tym, jak 
ma wyglądać karta i nakładka, po to, aby to było 
maksymalnie czytelne. Mogę też powiedzieć, że 
w przypadku osób niepełnosprawnych jest oczy-
wiście możliwość głosowania korespondencyjnego 
przez pełnomocnika. Pan senator też tę wiedzę ma. 
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(senator C. Ryszka) nowić ten wniosek np. w przyszłym roku na wiosnę? 
Bo szkoda byłoby, żeby po prostu zaniechać dalszych 
prac nad tą bardzo ważną sprawą, jaką jest zmiana 
konstytucji. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja nie chciałbym rozmawiać 

o płachtach, kartkach z pytaniami, urnach ani kabi-
nach, bo to nie odpowiada powadze Senatu i chyba 
nie o to chodzi.

Ja mam do pana takie jedno fundamentalne py-
tanie. Jeżeli pan minister pozwoli, to zrobię krótkie 
wprowadzenie. Myślę, że to jest bardzo istotne, bo 
rozmawiamy o kwestii fundamentalnej, czyli zmia-
nie konstytucji. Co do tego, że konstytucję należy 
tak naprawdę jeszcze raz przeczytać, zajrzeć w nią 
i ją zmienić, to chyba wszyscy jesteśmy tego samego 
zdania. To, że świat wokół nas się zmienił i konsty-
tucja również musi temu podołać – to jasne. Ale czy 
nie ma pan poczucia, Panie Ministrze, że zabrakło 
w przygotowaniu tego referendum kilku ważnych 
elementów? Przede wszystkim to moim zdaniem to 
referendum powinno być na samym końcu bardzo 
poważnej debaty publicznej, która trwałaby przez 
lata, być może przez całą kadencję pana prezydenta 
Andrzeja Dudy. I zgadzam się z opinią, że to głowa 
państwa ma ten autorytet i takie narzędzia, aby prze-
prowadzić taką debatę ogólnonarodową.

Czego mi zabrakło? Pytam tu też, czy pan nie od-
nosi takiego samego wrażenia. Otóż czy nie powinno 
być tak, że… Czy na samym początku tej debaty pan 
prezydent nie powinien spotkać się z byłymi prezy-
dentami, byłymi premierami, marszałkami Sejmu 
i Senatu, ministrami sprawiedliwości, czyli osobami, 
które w praktyce podlegały przepisom konstytucji, 
tak naprawdę były na co dzień z tą konstytucją, i za-
pytać ich o zdanie? To są ludzie, którzy mają swój 
autorytet, dorobek, pochodzą z bardzo różnych środo-
wisk politycznych, pochodzą tak naprawdę z różnych 
partii. Taki dialog prezydenta właśnie z tymi osobami 
byłby, jak myślę, bardzo cenny i wnosiłby bardzo 
dużo do takiej dyskusji.

Druga rzecz, której mi w tym zabrakło, Panie 
Ministrze, to jest to, że… Pan prezydent w sposób 
bardzo słaby – być może ja tego nie dostrzegłem, ale 
skoro nie dostrzegłem, to w sposób słaby – zaprosił 
do współpracy, do dyskusji o konstytucji opozycję. 
Tak naprawdę nie da się w dużym spokoju przeprowa-
dzić poważnej debaty i zmiany konstytucji w zgodzie 

rendum uczestniczyły osoby, które właśnie chciałyby, 
żeby te rozwiązania zostały zostawione, jakby im coś 
groziło itd.? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma.)
Nie ma.
Pan senator Jackowski.
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma.
Ja nie będę już później udzielał głosu senatorom, 

którzy się zapisują, a później się nie pojawiają.
Pan senator Komarnicki.
(Senator Jerzy Wcisła: Jest.)
(Głosy z sali: Jest, jest.)
Jest. Bardzo proszę.
(Senator Piotr Florek: Jak zawsze obecny.)

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, my tak dużo mówimy na temat 

pytań, jakości tych pytań, mówimy, czy nie lepiej 
byłoby, gdyby ich było mniej, niektórzy mówią: może 
lepiej więcej? Czy pan byłby uprzejmy powiedzieć, 
kto był twórcą tych pytań i czy ta lista tych ludzi… 
Bo to jest istota sprawy, jaki był przekrój, ten ludzki… 
Tylko niech pan nam, na litość boską, nie mówi, że 
to suweren. Bardzo pana proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Dobkowski.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, uchwalenie nowej konstytucji 

jest pilnie potrzebne, przekonał mnie pan argumenta-
mi podczas wystąpienia. Poza tym przez 3 kadencje, 
które jestem tu, w Senacie, przekonałem się o tym, 
że nowa konstytucja jest niezbędnie potrzebna. W tej 
chwili różni ludzie różnie to wszystko interpretują. 
Chodzi o to, żeby to były zapisy jednoznaczne. Mam 
pytanie. Jeśli Sejm nie poprze obecnego wniosku pana 
prezydenta…

(Senator Piotr Zientarski: Senat.)
Senat, tak. Jeżeli Senat nie poprze wniosku pana 

prezydenta o przeprowadzeniu tego referendum kon-
sultacyjnego np. ze względu na termin, to czy są ja-
kieś zamierzenia… Czy będzie propozycja, żeby po-
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(senator G. Napieralski) organizacji międzynarodowej lub organowi międzyna-
rodowemu kompetencje organów władzy państwowej 
w niektórych sprawach”. Chciałbym zapytać, czy na 
spotkaniach organizowanych przez pana prezyden-
ta były poruszane kwestie związane z niewpisaniem 
w konstytucji z 1997 r. poszanowania zasad suweren-
ności państwa oraz nadrzędności konstytucji. Jeśli tak, 
to jak to było oceniane? Czy w innych konstytucjach 
europejskich, o których pan już tutaj mówił, jest mowa 
o nadrzędności konstytucji narodowych? Oczywiście 
jeżeli ma pan taką wiedzę… Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, zgodnie z prawem referendum 

jest wymagane, aby zatwierdzić zmiany w konsty-
tucji. Ja jestem z Wielkopolski i tak liczę koszty, bo 
jestem dość oszczędny. Jak się okazuje, Amerykanie 
też są oszczędni. Mam przed sobą druk referendalny, 
oczywiście niewypełniony, tu jest do wypełnienia 
data 19 sierpnia, to mogę go pokazać. O, to jest druk 
referendalny stanu Floryda, z Miami. Jest tutaj oczy-
wiście pasek kodowy z boku, na kopercie zwrotnej 
jest pasek kodowy do identyfikacji, jest podpis, który 
trzeba złożyć. Jest tutaj 12 pytań. Pan Czerwiński 
akurat pytał… Ta kartka jest trochę dłuższa od A4, 
ale można ją pięknie złożyć. Jest tu 12 pytań, o 2 
więcej niż w referendum proponowanym przez pana 
ministra. Udzielenie odpowiedzi jest proste – nie ma 
kółka, tylko jest taki owalny kształt, taka elipsa, i tę 
elipsę trzeba zamalować. I nic więcej. Zamalować, 
włożyć i odesłać z powrotem. Zakodowane, bardzo 
proste, głosują wszyscy obywatele, którzy mieszkają 
albo wyjechali, ale również poza… Termin odesłania 
tej karty to 28 sierpnia. No i też nie ma problemu 
z tym, o czym pan senator Czerwiński mówił, bo 
można w domu spokojnie przeczytać, doczytać i po-
tem zamalować odpowiednie miejsce.

Panie Ministrze, ja jestem przekonany, że Prawo 
i Sprawiedliwość poprze to referendum. Nie mam 
żadnej wątpliwości, że państwo to zrobicie, z pew-
nych względów, których teraz nie będę wyjaśniał. Ale 
jakby coś się wydarzyło przypadkowo, nie daj Boże, 
to, Panie Ministrze, polecam. Dziękuję.

(Głos z sali: I bez pieniędzy.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pająk.

narodowej bez zaangażowania wszystkich sił poli-
tycznych, które mogą stworzyć stabilną większość do 
zmiany konstytucji w polskim parlamencie.

Trzecia sprawa. Konstytucja, tak jak każda usta-
wa, jest aktem bardzo skomplikowanym i trudnym do 
zrozumienia dla nas wszystkich, dla mnie również. 
Pan jest prawnikiem, świetnie przygotowanym, rów-
nież praktykiem, ale np. ja nie jestem i nie wszystkie 
przepisy są dla mnie zrozumiałe. Czy nie uważa pan, 
że było za mało spotkań, za mało akcji informacyjnej 
ogólnie o roli konstytucji, o ewentualnych zmianach, 
o całym procesie dochodzenia do tych zmian?

Czwarta sprawa, która też jest ważna. W ogóle nie 
użyliście, czy to państwo, czy pan prezydent, mając 
własny rząd do dyspozycji, np. ministerstwo eduka-
cji… Nie użyliście tego, by w sposób bardzo rzetelny, 
z konstytucjonalistami, prawnikami, sędziami prze-
prowadzić akcję informacyjną na uczelniach, w szko-
łach średnich, tam, gdzie są młodzi ludzie, którzy na-
bywają prawa wyborcze, mogą swobodnie skorzystać 
z tych praw i zagłosować za zmianami w konstytucji 
bądź przeciw nim. Gdyby cała ta debata, dyskusja – 
już nie chcę mówić o kolejnych szczegółach – została 
przeprowadzona, to na koniec prezydent jako lider, 
jeśli chodzi o ten projekt, jako osoba, która ma auto-
rytet, ma swoje miejsce w polskiej polityce, jako lider 
mówiący o zmianie konstytucji, wyszedłby z jakimś 
własnym pomysłem i kończyłby cały proces dyskusji 
i negocjacji. Być może wtedy po raz pierwszy od 
wielu, wielu lat udałoby się zbudować jakieś porozu-
mienie co do ważnych, fundamentalnych zmian w tej 
konstytucji. Czy nie uważa pan, że tego zabrakło? 
I dlatego, że właśnie tego zabrakło, to dzisiaj mamy 
taką, a nie inną dyskusję, łącznie z pytaniami senato-
rów Prawa i Sprawiedliwości, którzy ewidentnie nie 
za bardzo są za tym referendum? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym jeszcze raz odnieść się 

do pytania szóstego, konkretnie do drugiej części pyta-
nia. W pytaniu szóstym jest kwestia konstytucyjnego 
unormowania członkostwa Rzeczpospolitej Polskiej 
w Unii Europejskiej i NATO z poszanowaniem zasad 
suwerenności państwa oraz nadrzędności konstytucji 
RP. Chciałbym to odnieść do art. 90 pkt 1, który pan 
już tutaj cytował, mianowicie: „Rzeczpospolita Polska 
może na podstawie umowy międzynarodowej przekazać 
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nie konstytucyjnej pozycji prezesa Rady Ministrów. 
A w przypadku pytania o utrzymanie obecnego mo-
delu władzy wykonawczej nie ma żadnych wyjaśnień, 
które są w dwóch poprzednich pytaniach. A obecny 
system jest systemem parlamentarnym z silną pozy-
cją prezydenta. To, że nie rozwinięto tego trzeciego 
pytania, a także szyk pytań jasno wskazuje oczeki-
waną odpowiedź. Rozumiem, że prezydentowi chodzi 
o wzmocnienie własnej władzy czy wprowadzenie 
systemu prezydenckiego, ale to jest referendum i py-
tania powinny być w miarę neutralne. Do tego w py-
taniu czwartym, dotyczącym systemu wyborczego, 
pkt 1 – jednomandatowe okręgi wyborcze, system 
większościowy… Oczywiście nie jest to wyjaśnione. 
Dalej: wielomandatowy okręg wyborczy czy połącze-
nie tych obu metod? Ten pkt 2, to pytanie o wieloman-
datowe okręgi wyborcze to jest pytanie o utrzymanie 
obecnego systemu wyborczego. Dlaczego nie ma tutaj 
jasnych kryteriów, jeżeli chodzi o sformułowanie tych 
pytań?

Pozostałe pytania, tak jak pan stwierdził, są pew-
nym koncertem życzeń. Związek życzy sobie tego, 
to robimy to; ktoś inny, np. rolnicy itd., życzy sobie 
czegoś innego, to robimy to. Takie pytania mogą być, 
ale to nie są pytania zasadnicze, na co pan zwrócił 
uwagę. Pytanie trzecie i pytanie czwarte to są pyta-
nia zasadnicze, zwłaszcza to trzecie, które jest pyta-
niem ustrojowym. Ja rozumiem, że o to prezydentowi 
chodzi, a nie o uzyskanie odpowiedzi na pozostałe 
pytania.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Dziękuję bardzo. 
Pan senator Czerwiński…)

Pytanie moje brzmi tak: dlaczego te pytania są 
nierównorzędne?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

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

Zostawmy technikalia – niektórzy się ich boją – i po-
mówmy o kwestiach podstawowych. Otóż to refe-
rendum, jak pan sam je nazywa, ma być referendum 
konsultacyjnym, ale takiego, formalnie rzecz biorąc, 
w konstytucji nie ma. Jest o zmianie konstytucji, jest 
– art. 90 – o przekazywaniu uprawnień organowi 
międzynarodowemu czy organizacji, jest także, jak 
to tytuł mówi, w sprawach o szczególnym znaczeniu 
dla państwa. I tym się posługujemy tutaj. No, ale 
w tym rozdziale jest art. 67, który mówi, co będzie, 
jeśli się nam uda… Mnie też zależy na tym, żeby to 
referendum było – 3 przymiotniki – ważne, wiążące 
i rozstrzygające. Co to oznacza? No, wtedy będzie-
my musieli podjąć – my wszyscy, ale i inne organy 

Senator Andrzej Pająk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: co później, 

po referendum, prezydent zrobi z dylematem, który 
może się pojawić? W pierwszym pytaniu… Pierwsze 
pytanie, pkt 3: czy jesteś za pozostawieniem konsty-
tucji bez zmian? I co, jeśli będzie wynik pozytywny, 
a w przypadku pytania czwartego w pkcie 1 też bę-
dzie wynik pozytywny i będzie wynikało, że jeste-
śmy za okręgami jednomandatowymi? Jak to będzie 
można wtedy połączyć? Co można będzie zrobić? Co 
z tym będzie można wtedy zrobić?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borusewicz.
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę! Proszę o spokój.
Pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ponieważ pan wspominał, że 

byłem zaproszony na konsultacje… Ja w tej chwili 
w ramach konsultacji senackich zabrałem głos, ale te 
konsultacje nie dotyczyły partii politycznych, Panie 
Ministrze. Pan się nie spotkał z opozycją. Nie spotkał 
się pan także z opozycją senacką. To już jest pańska 
sprawa, ja tylko zwracam na to uwagę.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Nie było nigdy zaproszenia…)

(Głos z sali: To pan nie zapraszał.)
My nie organizujemy… Gdybyśmy to my organi-

zowali referendum, to na pewno byśmy pana zaprosili, 
ale nie organizujemy, więc…

(Głos z sali: Zainteresowany to organizuje.)
Zainteresowany to organizuje. Wynika z tego, że 

na naszych głosach panu nie zależy.
Ale teraz mam pytanie… Bo najważniejszy punkt 

tych pytań to trzecie, ustrojowe, kluczowe, no i czwar-
te, które dotyczy systemów wyborczych, ewentualnie 
zmian systemów wyborczych. Pytanie trzecie zaś jest 
tak sformułowane, aby uzyskać odpowiednią odpo-
wiedź, Panie Ministrze, ponieważ pierwsza część 
jest taka: czy jesteś za systemem prezydenckim? I to 
jest pkt 1. Pkt 2: za systemem gabinetowym? Pkt 3: 
za utrzymaniem obecnego modelu władzy wykonaw-
czej? Do tego zwracam uwagę, Panie Ministrze, że 
w przypadku tych 2 podpytań w pytaniu trzecim, 
czyli o system prezydencki i system gabinetowy, jest 
rozwinięcie, są wyjaśnienia, co to oznacza. System 
prezydencki to wzmocnienie konstytucyjnej pozycji, 
roli prezydenta. System gabinetowy to wzmocnie-
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(senator J. Czerwiński) Modrzewskiego. Oni przede wszystkim przestrzegali 
przed tym, żeby sędziowie dożywotnio byli sędzia-
mi, a mówili o wyborze. I to nie jest realizowane, 
a tyle wieków temu już o tym mówili. Narzekamy 
na sędziów, wiemy, jak sądy wyglądają, a nie ma ani 
jednego pytania odnośnie do władzy sądowniczej. 
Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Brawa nie bijecie?)
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Zacznę odpowiedź od pierwszej kwestii, zgło-

szonej jeszcze przez pana senatora Czerwińskiego. 
Oczywiście to jest obiektywna konstatacja, że bę-
dziemy mieli do czynienia, gdyby tak było, że te daty 
są w takiej korelacji czasowej, jak to przewidujemy, 
a tak będzie, bo rozumiem, że jeżeli referendum jest 
zarządzone, to faktycznie może być taka sytuacja, 
że komisje, jeżeli chodzi o wybory, będą jeszcze 
funkcjonować i nie ma możliwości jednoczesnego 
zasiadania w obu komisjach… Ja pojmuję to w takich 
kategoriach, jak już mówiłem, że to jest swoiste zobo-
wiązanie, także pewien akt manifestacji patriotycznej: 
chcę być członkiem komisji i angażuję się w rzecz, 
która jest niezwykle doniosła z mojej perspektywy, 
z perspektywy kolejnych pokoleń. To jest decyzja 
zupełnie fundamentalna, jeżeli chodzi o zmiany 
ustrojowe w Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc ja 
jestem przekonany, że zainteresowani się zgłoszą i te 
komisje będą obsadzone, zasiądzie w nich od 6 do 
10 osób w przypadku referendum 2-dniowego, jak 
stanowi ustawa o referendum. Jest ponad 30 milionów 
uprawnionych do głosowania. Tak? Więc ta skala… 
Polska to duże państwo i jestem przekonany, że je-
steśmy w stanie podołać.

Jednym zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię związaną 
z wyjaśnieniami… Oczywiście jest tak, że na karcie 
trzeba zamieścić pytania i warianty oraz informacje 
o sposobie głosowania. Stanowi o tym art. 20 ustawy 
o referendum. Wyjaśnienia dotyczące przedmiotu 
referendum to są informacje fakultatywne. Można 
rozważać taką sytuację, że pytania i wyjaśnienia to 
będą 2 kartki, ma pan rację, Panie Senatorze, że to 
nie będzie 1 kartka, ale to wszystko są rzeczy, które 
PKW…

(Głos z sali: To PKW się tym…)
Tak, to są rzeczy, które robi PKW, tak jak mówi-

łem, to jest aktywność PKW i jestem przekonany, że 
PKW temu podoła.

państwowe – jakieś działania. Czytamy pytania… Co 
zatem będziemy musieli zrobić? Pytania nie są o to, 
czy… Weźmy pod uwagę np. pytanie siódme. To nie 
jest proste pytanie o to, czy jesteś za ochroną polskie-
go rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski. 
Nie, nie, to pytanie jest inaczej sformułowane: czy 
jesteś za zagwarantowaniem w Konstytucji RP tejże 
ochrony? I wszystkie… Albo chodzi o gwarantowanie 
konstytucyjne, albo o unormowanie konstytucyjne. 
Co to oznacza? Że aktem wykonawczym do tego re-
ferendum będzie po prostu uchwalenie konstytucji. 
Czy ja dobrze rozumuję? Chyba tak.

No dobrze, teraz zajrzyjmy do art. 67: właściwe 
organy państwowe podejmują niezwłocznie czynności 
w celu realizacji bieżącego wyniku referendum, zgod-
nie z jego rozstrzygnięciem, przez wydanie aktów 
normatywnych bądź podjęcie innej decyzji, nie póź-
niej jednak niż w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia 
uchwały o ważności referendum. Czy my zdążymy 
w ciągu 60 dni wydać konstytucję, uchwalić ją?

(Senator Leszek Czarnobaj: No pewnie!)
(Głos z sali: Co to dla was?)
To jest pytanie do pana, Panie Ministrze…
(Rozmowy na sali)
Ale ja bym chciał, żebyśmy zostawili odpowiedź 

panu ministrowi.
I drugie pytanie, znacznie bardziej zasadnicze. 

Ja rozumiem, że to oczywiście tak nie będzie… Jeśli 
referendum będzie wiążące, rozstrzygające i ważne, 
to będziemy się starali uchwalić nową konstytucję. 
Pytanie: w oparciu o co? Czy o art. 235 konstytucji 
obecnie obowiązującej, czy trzeba będzie uchwalić 
nową ustawę, czy trzeba będzie zmienić art. 235 po 
to, żeby uchwalić nową ustawę? To są tak naprawdę 
3 możliwości. Za którą pan się opowiada? I troszeczkę 
argumentacji, która z nich…

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Adam Bielan:
I znowu pan senator Pająk.
(Głos z sali: Znowu?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Andrzeju, a ty zno-

wu…)
(Rozmowy na sali)

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jedno, ostatnie 

pytanie. Przy okazji tego referendum dotknęliśmy 
niejako wszystkich władz, no, nie wszystkich. Było 
pytanie o system prezydencki, o JOW-y, o wybory. 
A co z sądem, co z sądami i z władzą sądowniczą? 
Tak patrzę na wypowiedzi Monteskiusza i Frycza 
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(sekretarz stanu P. Mucha) w których wprost była mowa o materii konstytucyj-
nej, setki godzin nagranych spotkań z Polakami, ileś 
propozycji gotowych zmian prawa, gotowych zmian 
konstytucji itd., itd.

W sensie wewnątrzorganizacyjnym powiem, że 
na sali był obecny pan dyrektor Paweł Janik, który 
pełnił funkcję przewodniczącego zespołu do spraw 
przygotowania tego całego projektu. Jest i pani dyrek-
tor Małgorzata Paprocka, która wraz z panią mecenas 
Olgą Kazalską też w pracach tego zespołu uczestni-
czyła jako jeden z członków. No i jest tutaj, last but 
not least, pan prof. Dariusz Dudek. To było grono 
wybitnych konstytucjonalistów. Na różnym etapie 
to grono się zmieniało, ale pan prof. Dariusz Dudek 
od początku w tych pracach uczestniczył. Naprawdę 
bardzo wiele osób było zaangażowanych w te procesy. 
Można powiedzieć, że było ich kilkadziesiąt. To byli 
też wybitni socjologowie. Te pytania były omawiane 
także z doradcami prezydenta. No, jest kilkadziesiąt 
osób, które bezpośrednio współtworzyły ten zespół. 
Oczywiście ja także miałem zaszczyt w tych pracach 
uczestniczyć.

Wola narodu jest tutaj odwzorowana. Ja bym się 
nie bał, że… Trochę mnie uraziło – myślę, że nie taka 
była pańska intencja – użyte przez pana marszałka 
sformułowanie „koncert życzeń”. To nie jest koncert 
życzeń, to jest wola narodu, to jest wola społeczeń-
stwa. Oczywiście, że tak, ja się tego nie wstydzę, 
ja się nie boję tego przyznać. Tak, Polacy zgłaszali 
oczekiwania, a myśmy starali się te oczekiwania jak 
najwierniej odwzorować, ujmując także bardzo ważne 
i fundamentalne kwestie społeczne.

Jeżeli chodzi o kwestię ponowienia wniosku czy 
jakichkolwiek innych działań, o które pytał pan se-
nator Dobkowski… Panie Senatorze, z całym sza-
cunkiem nie chciałbym czynić spekulacji, które mo-
głyby spowodować, że moja wypowiedź zostałaby 
zrozumiana jako przyjęcie do wiadomości, że Senat 
może nie wyrazić zgody. Ja mogę na takie pytania 
odpowiadać po zakończeniu głosowania. Ufam, że 
nie jesteśmy na tym etapie. Ufam, że Senat się do 
tego projektu postanowienia przychyli, bo to moim 
zdaniem byłoby najtrafniejsze rozwiązanie.

Teraz to rozbudowane pytanie pana senatora 
Napieralskiego. To jest jeden z fundamentalnych 
sporów pomiędzy wizją czy propozycją, którą pan 
senator przedstawił, a propozycją pana prezydenta, 
dlatego że my mówimy o odwróceniu pewnego pa-
radygmatu, wzorca, mówimy o modelu społeczne-
go stanowienia prawa, a pan senator postawił taką 
tezę, że referendum powinno być na zakończenie, 
tak jak było w przypadku dzisiejszej konsytuacji, 
kiedy zatwierdzono przedyskutowany, wypracowany 
i poddany pod głosowanie projekt. Nasza idea jest 
inna, nasze założenie jest inne. Pan prezydent wyraź-
nie wskazuje, że chcemy mówić o konstytucji, która 

Teraz pytanie pana senatora Ryszki dotyczące 
kwestii związanych z 500+ i wiekiem emerytalnym. 
My nie mówimy o unormowaniu konstytucyjnym 
500+ czy o unormowaniu konstytucyjnym zwią-
zanym z wiekiem emerytalnym. Jak państwo się 
wczytacie w te pytania, to okaże się, że mamy kon-
stytucyjne zagwarantowanie w pytaniu ósmym, od 
tego się pytanie rozpoczyna, w pytaniu dziewiątym 
konstytucyjne zagwarantowanie szczególnej ochrony, 
a na końcu tego pytania, po przecinku, „nabywanego 
w ustawowo określonym wieku 60 lat dla kobiet i 65 
lat dla mężczyzn”. Chodzi o prawo do emerytury. Tu 
jest kwestia dookreślenia po rozstrzygnięciu narodu, 
co to znaczy, że mamy do czynienia z konstytucyj-
nym zagwarantowaniem. Myśmy tytułem przykładu 
wskazali w uzasadnieniu, że takie konstytucyjne za-
gwarantowanie to mogłaby być kwalifikowana więk-
szość głosów, mówiłem o tym, ale mogłoby to być 
też wprowadzenie referendum obowiązkowego na 
żądanie obywateli w celu zmiany prawa, jeżeli cho-
dzi o kwestie związane z prawami rodziny czy jeżeli 
chodzi o kwestie związane z wiekiem emerytalnym.

Czyli wbrew temu, co mylnie niektóre media i nie-
którzy komentatorzy podawali opinii publicznej, nie 
chodzi o to, żeby literalnie do konstytucji wpisać 
500+ albo literalnie do konstytucji wpisać wiek eme-
rytalny, tylko o to, żeby decyzja w tym wypadku 
była racjonalna, nie była podejmowana na zasadzie: 
mam większość, zwykłą większość, która pozwala 
na podjęcie jakiejkolwiek aktywności na zasadzie 
ustawy, i dokonuję zmiany, nie pytam społeczeństwa 
o zdanie. To jest albo ponadpartyjne porozumienie 
przy kwalifikowanej większości, albo wręcz zgoda 
narodu, jeżeli chodzi o kwestie związane z głosowa-
niem powszechnym i referendum.

Na pytanie pana senatora Komarnickiego odpo-
wiadam tak: oczywiście, że suweren, oczywiście, że 
suweren, że naród, i oczywiście, że te pytania stano-
wią odzwierciedlenie woli narodu.

Jeżeli chodzi o postanowienie pana prezydenta, to 
– tak jak państwo widzicie – ostateczny kształt pytań 
prezentował osobiście prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej w zeszły piątek, więc pan prezydent te pyta-
nia aprobuje, zatwierdza. Mnie umocował jako swo-
jego pełnomocnika w sprawie referendum i mam ten 
zaszczyt, że zostałem upoważniony do występowa-
nia przed państwem. No, zawsze była taka praktyka, 
że któryś z ministrów prezydenckich reprezentował 
prezydenta w debacie, niemniej jednak te pytania, 
ostatecznie zatwierdzone przez pana prezydenta, 
współtworzyli przede wszystkim Polacy: ponad tysiąc 
wypełnionych ankiet konsultacyjnych, które zebra-
liśmy, kilka tysięcy listów, w których była porusza-
na problematyka konstytucyjna, kilkaset wystąpień, 
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(sekretarz stanu P. Mucha) Akcja informacyjna. Ja przyjmuję tę uwagę kry-
tyczną, bo zawsze można było zrobić coś lepiej. Pełna 
zgoda, że można było szerzej, można było próbo-
wać… Jest pewien paradoks wpisany w kwestię 
związaną z kampanią referendalną, bo tak na dobrą 
sprawę kampanię referendalną będziemy mogli roz-
począć dopiero wtedy, kiedy Senat podejmie uchwa-
łę. Ja nie zdradzę tajemnicy, bo była o tym mowa 
na posiedzeniu, w polskim parlamencie, mówiąc, że 
w budżecie Kancelarii Prezydenta są zarezerwowane 
określone środki także na uruchomienie spotów ra-
diowych, telewizyjnych, na dalszą kampanię prasową, 
na organizację spotkań. Planujemy wspólnie wielką 
konferencję o konstytucji, która miałaby się odbyć 
na jesieni, we wrześniu czy w październiku. Chcemy 
prowadzić spotkania w ramach debaty eksperckiej 
itd. itd. Czyli cały plan czy harmonogram łącznie 
z rezerwacją środków finansowych na ten cel jest 
przewidziany, tylko że warunkiem uruchomienia ca-
łej tej procedury jest podjęcie przez Senat uchwały, bo 
wtedy mamy stuprocentową pewność, że referendum 
się odbędzie. Wtedy we wzmocniony sposób będzie-
my prowadzić… Ja powiem tak. Specjaliści, fachowcy 
w tych obszarach doradzają bardzo jednoznacznie: 
kluczowe będą ostatnie 2 tygodnie przed referendum. 
To jest ten moment, kiedy opinia publiczna skupi się 
na tych problemach, i to jest ten moment, kiedy ta 
informacja powinna dotrzeć. Oczywiście, tak jak mó-
wiłem senatorowi Czerwińskiemu, my tę kampanię 
zamierzamy prowadzić przez 3 miesiące, w sierpniu, 
we wrześniu, w październiku, ale nie ulega wątpli-
wości, że chociażby jeżeli chodzi o mass media, te-
lewizję, internet czy kwestie związane z radiem, to 
kilka tygodni poprzedzających głosowanie to czas 
szczególnie intensywnej kampanii. I tak racjonalnie 
to prowadziliśmy.

Szanuję głos pana senatora dotyczący jakby od-
wrócenia tej konwencji, ale nie zgadzam się z nim. To 
znaczy przyjmuję to, że ten model publicznego stano-
wienia prawa to jest właśnie sprawa bezprecedenso-
wa. Pojawiły się nawet komentarze prasowe, że pan 
prezydent dokonuje tutaj pewnego przełomu. Jest ar-
tykuł naukowy profesora Dariusza Dudka w „Ruchu 
Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym”, 
w którym pan profesor też o tym pisze. Ja mam prze-
konanie, że idea jest ze wszech miar demokratyczna. 
Ona polega na tym, że społeczeństwo wypowiada się 
na każdym etapie.

Pojawiło się pytanie dotyczące kwestii związanej 
z sytuacją z odpowiedzi na pierwsze pytanie – to się 
wiąże z pana pytaniem – taką, kiedy jest większość 
odpowiedzi na tak. Wczoraj na posiedzeniu komi-
sji pytał o to też pan marszałek Marek Borowski. 
Jeżeli w odpowiedzi na pierwsze pytanie większość 
ważnych głosów będzie taka, że nie kontynuujemy, 
a to jest to, o czym była mowa także w wystąpie-

jest przygotowywana z udziałem narodu, chcemy, 
żeby od początku w tym procesie uczestniczył naród. 
I stąd roczna debata w tym zakresie, stąd szerokie 
konsultacje społeczne. Myśmy oczywiście mieli też 
przyjemność rozmawiać osobiście, za co panu se-
natorowi dziękuję, i wymieniać uwagi na temat tej 
materii konstytucyjnej.

Czy zabrakło otwarcia na opozycję? Te zaproszenia 
były kierowane. No, mogę znowu z panem marszał-
kiem delikatnie polemizować. Ja na piśmie zapraszam 
pana marszałka Bogdana Borusewicza, na piśmie za-
praszam pana przewodniczącego Grzegorza Schetynę, 
a panowie mi mówicie post factum, że trzeba było 
do biura Platformy Obywatelskiej to zaproszenie wy-
słać. No, myślę, że gdyby pan marszałek chciał w tym 
uczestniczyć, toby pan to zaproszenie przyjął. Gdyby 
pan przewodniczący Schetyna chciał się spotkać, toby 
się z nami spotkał. No bo rozumując ad absurdum, 
powinienem poszukać właściwej statutowo komór-
ki, która zajmuje się korespondencją, stawić się tam 
karnie i powiedzieć, że proszę o spotkanie. No, Panie 
Marszałku, z szacunkiem podchodzimy do wszystkich 
partnerów. Ja liczę na to, że Senat podejmie tę uchwałę. 
Dla mnie nie ulega wątpliwości, że będą ponawiane 
zaproszenia – z góry to deklaruję – i dla pana mar-
szałka, i dla pana przewodniczącego Bogdana Klicha, 
i dla pana mecenasa Piotra Zientarskiego… I tak bym 
mógł długo wymieniać. No, dla mnie jest oczywiste, 
że jeżeli Senat podejmie tę uchwałę, to będziemy za-
biegać o dyskusję, o rozmowę ze wszystkimi, którzy 
reprezentują Polaków, a na pewno ci, którzy zasiadają 
w polskim parlamencie, mają tytuł do tego, żeby tę 
rozmowę z nimi prowadzić. A będziemy chcieli rozma-
wiać w jeszcze szerszym gronie, także z siłami poza-
parlamentarnymi. To jest wielkie wyzwanie dotyczące 
prac nad nowym projektem.

Obecna głowa państwa w kontekście poprzednich, 
byłych prezydentów… Powiem tak: nie dana była 
nam taka szansa, bo tuż po tym, jak pan prezydent 
ogłosił swoją inicjatywę przeprowadzenia referen-
dum, czyli tak już expressis verbis 3 maja 2017 r., 
pojawiły się oświadczenia i wypowiedzi niektórych 
byłych prezydentów, które, powiedziałbym, bardzo 
dezawuowały ideę referendum. Były to dość twarde 
oświadczenia, wskazujące, że nie widzą oni potrzeby 
uczestniczenia w takim projekcie, nie będą zachęcali 
Polaków do udziału w tym referendum, uważają, że 
to jest nietrafna droga. Po takiej enuncjacji praso-
wej czy publicznym oświadczeniu, gdy ktoś mówi 
„nie akceptuję tej drogi, uważam, że jest nietrafna, 
niesłuszna, nie będę się w ten projekt angażował”, 
wydawało się, że umożliwienie tego rodzaju debaty 
jest wysoce utrudnione. A pewnie obaj wiemy, że 
takie oświadczenia miały miejsce.
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(sekretarz stanu P. Mucha) nie regulują relacji prawa Unii Europejskiej i pra-
wa krajowego. Można powiedzieć, na podstawie 
większej liczby, puli przykładów, że… Konstytucje 
Holandii i Republiki Czeskiej zrównują pozycję pra-
wa Unii Europejskiej z najważniejszymi aktami pra-
wa międzynarodowego, czyli uznają – i to wbrew 
orzecznictwu ETS, Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej – to prawo za prawo niższej ran-
gi niż konstytucja państwa. Znamy orzecznictwo 
Federalnego Trybunału Konstytucyjnego Republiki 
Federalnej Niemiec, w którym sformułowano w prze-
szłości tzw. koncepcję Solange, czyli takiego warun-
kowego pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej – tak 
długo prawo to ma prymat, jak długo nie narusza 
pryncypiów ustawy zasadniczej Republiki Federalnej 
Niemiec. I to było także odnoszone do oceny traktatu 
z Lizbony. Polski trybunał w orzeczeniu w 2011 r. 
przyjął kontrolę zgodności prawa pochodnego Unii 
Europejskiej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tak że te kwestie są podnoszone i dyskutowane 
w Europie. To nie jest tak, że tylko Polacy to robią 
albo że tylko rząd Prawa i Sprawiedliwości zaczął 
rozważać tego rodzaju problematykę. A pojawiały 
się takie głosy: jak to, to się nie godzi, nie można, 
skąd tego rodzaju rozważania? No, są to rozważania, 
które są dzisiaj prowadzone w całej Europie. Są to 
orzeczenia trybunałów konstytucyjnych, są to prze-
pisy konkretnych konstytucji, są to dylematy zwią-
zane z połączeniem tych porządków, jak prawnicy 
mówią, w multicentrycznym systemie źródeł prawa. 
I to są rzeczy ważne. Jak pan senator trafnie ujął, 
obywatele Rzeczypospolitej Polskiej chcą, żeby pil-
nować ich podmiotowości, i chcą, żeby suwerenność 
Rzeczypospolitej Polskiej była podkreślona.

Wydaje się, że odpowiedziałem na pytanie do-
tyczące tego, czy… W przypadku odpowiedzi typu 
„brak zmian” nie ma kontynuacji prac i nie ma dalszej 
aktywności pana prezydenta. Głosowanie jest istotne, 
jeżeli większość chce zmiany.

Pytania, które padły w dalszej kolejności… Już, 
już… Wydaje mi się, że odpowiedziałem…

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, Panie Ministrze. 
Na moje pytania pan nie odpowiedział.)

Już patrzę w notatki, przepraszam…
(Senator Bogdan Borusewicz: Dotyczyło ono…)
…już mam.
(Senator Bogdan Borusewicz: …trzeciego propo-

nowanego pytania.)
Już znalazłem. Nie mam takiego przekonania, 

żeby to było, Panie Marszałku, pytanie, które jest 
jakby ukierunkowane na udzielenie określonej od-
powiedzi. Ja oczywiście byłbym hipokrytą, gdybym 
nie powiedział publicznie z tej trybuny, że tak, jestem 
zwolennikiem systemu prezydenckiego. Jestem zwo-
lennikiem systemu prezydenckiego, bo wydaje mi 
się, że to jest model najbardziej trafny, najbardziej 

niu pana marszałka Borusewicza… Jest to pytanie, 
które… Chcę państwu precyzyjnie podać ten trzeci 
wariant odpowiedzi, gdzie mówimy o tym, że będą 
zaniechane dalsze prace legislacyjne. A więc: za 
„pozostawieniem Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 
1997 r. bez zmian”. To pytanie przesądza o tym, że 
nie będzie projektu zmiany konstytucji, nie będzie 
dalszych prac. Jeżeli w przypadku pytania pierwszego 
będą przeważać odpowiedzi z pktu 3, to prace nie 
będą kontynuowane. A dlaczego ktoś może wtedy 
odwrócić to pytanie i powiedzieć: ale są pytania od 
drugiego do dziewiątego. Bo gdyby się okazało, że 
większość Polaków udzieli odpowiedzi „uchwalenie 
nowej konstytucji” albo udzieli odpowiedzi „uchwa-
lenie zmian w obowiązującej konstytucji”, to trzeba 
będzie dać szansę także tym, którzy chcieli pozosta-
wienia konstytucji bez zmian, wiedzieć, jak oni będą 
się odnosić do tych szczegółowych kwestii. Zdanie 
większości „tak, dokonujemy zmiany” będzie prze-
sądzające, ale my nie chcemy wykluczać pozostałych 
głosów z tych odpowiedzi.

Kwestia braku poszanowania… Było tutaj uży-
te podobne sformułowanie, jeżeli chodzi o relację 
prawo krajowe – prawo europejskie, jeżeli chodzi 
o kwestię nadrzędności polskiej konstytucji, jeżeli 
chodzi o kwestie związane z uszczegółowieniem. 
Oczywiście, że w toku spotkań była podnoszona po-
trzeba, taka bardzo silna wola – i to wielokroć; nie 
wiem, czy to nie była kwestia najczęściej podnoszona 
– dotycząca poszanowania naszej suwerenności. Pan 
senator trafnie to uchwycił w kontekście art. 8. Chodzi 
o kwestię podmiotowości Polski, podmiotowości 
Polaków i wskazania, że konstytucja jest najwyższym 
prawem Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje mi się, 
że to nie ulega wątpliwości i społeczeństwo w wy-
raźny sposób te kwestie podnosi i popiera. Mówimy 
o silnej Polsce w silnej Europie. Oczywiście jesteśmy 
zwolennikami członkostwa w Unii Europejskiej, ale 
z podkreśleniem tego, że Polska musi być podmiotowa 
i że polskie prawo to jest prawo, które jest prawem 
najwyższym, jeżeli chodzi o ustawę zasadniczą.

Tak jak powiedziałem, mamy sytuację taką, że 
jeżeli konstytucje państw członkowskich regulują 
kwestie prawa europejskiego, a w iluś przypadkach 
tak jest, to przyznają – taka jest reguła – pierwszeń-
stwo prawa Unii Europejskiej nad ustawami, ale nie 
nad ustawami zasadniczymi, nie nad konstytucją. 
I tak jest w konstytucji np. Litwy, Malty, Rumunii 
i Słowacji. No, zadaje pan pytania bardzo precyzyjne, 
a to jest taka szybka analiza… Konstytucja Cypru 
przyznaje pierwszeństwo prawa Unii Europejskiej 
nad całym porządkiem prawnym, a więc także nad 
konstytucją. Tak że Cypryjczycy poszli w tym kie-
runku. Pozostałe konstytucje państw członkowskich 
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(sekretarz stanu P. Mucha) władzy chcemy, czy chcemy tu dokonać jakiejkolwiek 
korekty?

No, dwa pierwsze z brzegu przykłady. Spór kom-
petencyjny dotyczący reprezentacji Polski na arenie 
międzynarodowej na forum Rady Europejskiej. Pan 
marszałek był przecież wtedy marszałkiem Senatu. 
Spór pomiędzy prezesem Rady Ministrów a prezyden-
tem Rzeczypospolitej Polskiej – prof. Dudek był wte-
dy pełnomocnikiem prezydenta Lecha Kaczyńskiego 
– o to, co to znaczy współdziałanie, jeżeli chodzi 
o prowadzenie polityki zagranicznej z prezesem 
Rady Ministrów i ministrem właściwym w tych spra-
wach. Drugi przykład. Mamy przepis, który stanowi 
o tym, że minister obrony narodowej… Najwyższy 
zwierzchnik Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
prezydent w czasie pokoju realizuje to zwierzchnic-
two za pośrednictwem ministra. Prezydent Bronisław 
Komorowski z trybuny sejmowej w 1997 r. mówił, że 
będzie głosował przeciwko tej ustawie zasadniczej, 
bo przepis jest wadliwie sformułowany i w praktyce 
niezależnie od tego, kto będzie ministrem obrony 
narodowej i kto będzie prezydentem, będzie skut-
kował określonymi problemami. Ja już nie wspo-
mnę… Pamiętam pana przewodniczącego Grzegorza 
Schetynę, ale i pana przewodniczącego, późniejszego 
premiera, dzisiejszego przewodniczącego Donalda 
Tuska, który w ramach słynnej kampanii „4 x TAK” 
mówił, że pierwsze, co Platforma Obywatelska zrobi, 
jak dojdzie do władzy, to zmieni konstytucję. I dzię-
kuję tutaj, bo jeden z panów powiedział w debacie – 
mówił o tym pan senator Napieralski – że oczywiście 
już mało kto dzisiaj uważa, że w konstytucji nawet 
przecinka nie należy zmieniać.

To jest pytanie, które określa kierunki. Ono jest 
maksymalnie, bym powiedział, ukonkretnione, jeżeli 
chodzi o kierunkowy wybór.

System proporcjonalny. Mamy świadomość tego, 
że to jest pytanie przede wszystkim o to, czy chce-
my JOW-ów albo czy chcemy chociażby częściowe-
go wprowadzenia JOW-ów. To jest dzisiaj clou tego 
pytania. Bo to, że mamy okręgi wielomandatowe, 
system proporcjonalny, to wiemy. Tak? Ci, którzy 
chcą utrzymania tego modelu, zaznaczą ten wariant 
odpowiedzi.

Jeżeli chodzi o zmianę, to będziemy mieli zmianę, 
jeżeli Polacy tak zdecydują. Kwestia zupełnie funda-
mentalna to odwzorowanie woli narodu. Polemizuję tu 
ze stwierdzeniem pana marszałka „koncert życzeń”, 
to odwzorowanie woli narodu, woli społeczeństwa. 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postrzega swo-
ją rolę jako służebną wobec społeczeństwa i wobec 
narodu i chce, żeby te postulaty, które społeczeństwo 
zgłaszało, były odwzorowane w treści projektu po-
stanowienia o zarządzeniu referendum.

Trafne były pytania pana senatora Czerwińskiego 
dotyczące trybu. Oczywiście, że mówimy o referen-

właściwy. Politycy mogą mieć różne poglądy. Nie 
wiem, jaki pogląd ma pan marszałek. Być może pan 
marszałek popiera ten model, który jest odwzorowany 
dzisiaj w konstytucji z 1997 r.

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, taki model 
popieram, tylko że ja wiem, jak on funkcjonuje, zaś 
tutaj nie ma tego wyjaśnienia.)

Ja powiem w ten sposób. Przede wszystkim to 
nie jest tak, że my te debaty personalizujemy. Jeżeli 
my mówimy, że zmiana konstytucji miałaby na-
stąpić w mniej więcej stulecie od wejścia w życie, 
uchwalenia konstytucji marcowej, to byłby to rok 
2021. Pytanie, kiedy te nowe przepisy konstytucyjne 
wchodziłyby w życie. Tak więc to nie jest tak, że 
prezydent przedstawia rozwiązania pro domo sua, 
myśląc o swojej osobistej sytuacji jako dzisiejszego 
piastuna tego urzędu, jakim jest najwyższy urząd 
w Polsce, urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

A jeżeli chodzi o kwestie związane z rozstrzy-
gnięciem, to jest takie pytanie, które, moim zdaniem, 
pozwala określić kierunek. System prezydencki, 
wzmocnienie pozycji prezydenta, wybory powszech-
ne. Jeżeli system parlamentarno-gabinetowy, system 
gabinetowy czy to w modelu kanclerskim, czy innym, 
to prezydent jednak wybierany przez Zgromadzenie 
Narodowe. I trzecia formuła – ci, którzy mówią: 
my nie chcemy zmian. Proszę zwrócić uwagę – i to 
celowo jest tak zrobione – nie dość, że w pytaniu 
pierwszym jest pozostawienie możliwości bez zmia-
ny konstytucji z 1997 r., to z myślą o takich osobach 
jak pan marszałek, bo pan wyraził swój pogląd, my-
śmy specjalnie w pytaniu trzecim wpisali możliwość 
utrzymania obecnego modelu, żeby wyborca mógł 
pójść i powiedzieć tak: nie chcę zmiany, ale nawet, 
gdyby większość chciała zmiany, to w szczególności 
nie chcę, żeby się zmienił system rządów. I ten głos 
oczywiście będzie brany pod uwagę. Bo może się 
okazać, że większość Polaków chce zmiany konsty-
tucji, ale mniejszość chce zmiany modelu, który jest 
ukształtowany dzisiaj w konstytucji, jeżeli chodzi 
o system rządów. Tak więc uważam, że prezydent 
absolutnie z otwartą przyłbicą i otwarty na wszystkie 
poglądy, które są wyrażone, na oczach opinii publicz-
nej to pytanie sformułował.

Jest duża trudność… Czytałem wczoraj wieczorem 
śp. pana prof. Banaszaka, przygotowując się do debaty 
z państwem. To à propos tego, jaki mamy w ogóle 
system rządów w Polsce. No, konstytucjonaliści się 
na ten temat spierają. Tak? Niektórzy rozumują tak, 
jak mówił pan marszałek, że to jest raczej system 
parlamentarny, ale z elementami systemu prezydenc-
kiego czy semiprezydenckiego, jeżeli chodzi o kom-
petencje. To jest szalenie nieklarowne. To znaczy, to 
jest pytanie, czy my takiego nieefektywnego modelu 
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(sekretarz stanu P. Mucha) sób, że przedłoży projekt zmiany konstytucji zgodnie 
z art. 235 bądź nowej ustawy zasadniczej… Sprawa 
jest tak doniosła, że warto byłoby, moim zdaniem, 
rozważyć, czy nie przygotować ustawy o trybie prac 
nad zmianą konstytucji albo nad przyjęciem nowej 
ustawy zasadniczej.

Nie podzielam poglądu, który niekiedy – moim 
zdaniem, nietrafnie – jest podnoszony w literatu-
rze prawniczej, jakoby konstytucja nie dopuszczała 
w ogóle możliwości zmiany konstytucji. Uważam, 
że to jest nietrafne. To znaczy jestem przekonany, że 
wyznając zasadę suwerenności narodu i przyjmując, 
że naród ma moc sprawczą, ma możliwość decydowa-
nia o tych sprawach… Jeżeli wyrazi to w głosowaniu 
powszechnym i nie przyjmie konstytucji… Będzie on 
nakładał pewne zobowiązania na organy władzy pu-
blicznej, w tym prezydenta, w zakresie uruchomienia 
tych prac. Jest tu możliwe dokonanie odpowiedniej 
zmiany.

Władza sądownicza. Pytanie pana senatora Pająka. 
To jest postulat, który pojawiał się na spotkaniach. Ja 
już kilkukrotnie mówiłem o tym, że nie wszystkie 
kwestie, które się pojawiały, są kwestiami, które zna-
lazły odzwierciedlenie w treści pytań. Podam przy-
kład. Otwieramy konstytucję, a art. 182 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej brzmi: udział obywateli 
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości określa 
ustawa. Co to znaczy? Tak na dobrą sprawę nic z tego 
nie wynika. Jakich obywateli? W jakich postępowa-
niach? W jakim charakterze? Takich przepisów blan-
kietowych mamy w konstytucji bardzo wiele. W ok. 
150 przypadkach konstytucja odsyła do ustawy, czyli 
de facto konstytucja niczego nie przesądza.

Dzisiaj toczy się debata. Podczas spotkań 
z Polakami oczywiście pojawiały się głosy poparcia 
dla zmian w Krajowej Radzie Sądownictwa, dla re-
formy wymiaru sprawiedliwości, dla tego, żeby to nie 
sędziowie wybierali sędziów, tych 15 wybieranych na 
gruncie art. 187 ust. 1 pkt 2 konstytucji, ale żeby robili 
to przedstawiciele narodu. Wiele było rozmaitych 
postulatów. Takim często pojawiającym się postu-
latem był postulat związany z rozważeniem przy-
wrócenia instytucji sędziów pokoju. Jest to rzecz do 
rozważenia. Ja uważam – to jest mój osobisty pogląd 
– że likwidacja kolegiów do spraw wykroczeń, które 
kojarzyły się z systemem PRL, były jakby negatyw-
nie odbierane, rozszerzenie zakresu kognicji sądów 
i włączenie wszystkich drobnych spraw, także wy-
kroczeniowych, w normalną procedurę… Nie wiem, 
czy to była najtrafniejsza decyzja. Może w przypadku 
drobnych spraw karnych, drobnych spraw cywilnych 
powinniśmy takie rzeczy rozważać. Tyle tylko że nie 
jesteśmy w stanie. Proszę zobaczyć, że nawet wśród 
państwa senatorów są sprzeczne głosy: „dlaczego nie 
ma pytania o to i o to?”, „pytań jest za mało”, „pytań 
jest za dużo”, „są zbyt szczegółowe, „są zbyt ogól-

dum, jeżeli chodzi o art. 125 konstytucji, w spra-
wie o szczególnym znaczeniu dla państwa. On nie 
wprowadza rozróżnienia, jeżeli chodzi o referendum 
konsultacyjne czy referendum o innym nazewnictwie. 
Nie ulega wątpliwości… Tutaj można przywoływać 
licznych konstytucjonalistów, którzy na to wskazują 
– obecny pan prof. Dudek, wymieniony przed chwilą 
pan prof. Banaszak, można też powiedzieć: pani prof. 
Łabno, pani prof. Młynarska-Sobaczewska, pan prof. 
Marek Dobrowolski, pan prof. Orłowski, a swego cza-
su w opinii z 2015 r. nawet pan prof. Marek Chmaj. 
Wiele osób mówi o tym, że przedmiotem tego refe-
rendum może być także materia konstytucyjna. To 
znaczy, że w zakresie spraw o szczególnym znaczeniu 
dla państwa mieszczą się sprawy konstytucyjne. Cały 
klub Platformy Obywatelskiej w 2015 r. głosował za 
referendum opartym o przepis art. 125 konstytucji. 
Pan przewodniczący, pan mecenas Piotr Zientarski 
także poparł tę uchwałę, a więc myślę, że dzisiaj na tej 
sali nie ma sporu co do tego, że to referendum może 
się odbywać w takiej formule prawnej.

Art. 67 ustawy o referendum. Dokonywaliśmy 
takiej analizy, interpretacji. Uznajemy, że ten przepis 
zobowiązuje do podjęcia niezbędnych czynności, tak 
jak zresztą pan senator odczytywał to z treści prze-
pisu. To nie znaczy, że będzie przedstawiona nowa 
konstytucja. W naszym przekonaniu rozpoczęcie prac 
nad przygotowaniem inicjatywy, czyli np. – mówię 
teraz hipotetycznie – powołanie komisji konstytu-
cyjnej czy odpowiedniego gremium, zainicjowanie 
prac w ciągu terminu wyrażonego w art. 67, jest już 
spełnieniem tej normy i zobowiązania, które jest tu 
nałożone.

Chcę powiedzieć bardzo czytelnie, że jeżeli wy-
nik głosowania będzie taki, że to referendum ma się 
odbyć, to prezydent potraktuje to jako zobowiązanie 
do wystąpienia w trybie art. 235 z inicjatywą doty-
czącą zmiany konstytucji. W ramach art. 235 ust. 1 
prezydent oczywiście ma uprawnienie do tego, żeby 
wystąpić z projektem ustawy o zmianie konstytucji.

Ciekawe jest pytanie dotyczące trybu. Ja jestem 
przekonany, że jest to rzecz do dyskusji, dlatego że 
można sobie wyobrazić… Tak jak pan powiedział, 
są tu 3 drogi, 3 rozwiązania. Pamiętamy, że przed 
uchwaleniem konstytucji z 1997 r. mieliśmy ustawę 
– mówił o tym wczoraj na posiedzeniu komisji pan 
profesor – która regulowała tryb prac nad konstytucją. 
Ona teoretycznie przewidywała podobne referendum, 
które potencjalnie mogło się odbyć, ale się nie odbyło.

Ja bym dzisiaj nie wykluczał takiej możliwości. 
Jeżeli będzie taka wola Senatu, jeżeli będzie taka 
wola Sejmu, że niezależnie od powołania komisji 
i niezależnie od zapewnienia prezydenta, że będzie 
on realizował wiążący wynik referendum w taki spo-
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(sekretarz stanu P. Mucha) o tym większość komisji, a większość ma Prawo 
i Sprawiedliwość. Jak wiemy, we wszystkich spra-
wach nie tylko nie mamy głosu wiążącego, ale na-
wet nie zawsze jesteśmy słuchani. Mało tego, nie są 
wysłuchiwane największe autorytety prawnicze. Tak 
że to… Może nas to jakoś pociesza, a w każdym ra-
zie nie deprecjonuje. Tak wielkie autorytety jak prof. 
Strzembosz nie są słuchane, a mój głos przy głosie 
takiego autorytetu jest właściwie, że tak powiem, 
blady, jest cieniem.

Szanowni Państwo, odbyła się dyskusja. Ta dys-
kusja odzwierciedliła kwestie, o których powiedział 
pan minister. Pan minister na początku przedstawił 
argumenty tożsame z tymi, które dzisiaj przedstawił 
przed Izbą na posiedzeniu plenarnym. Był szereg 
pytań, oczywiście mniej niż dzisiaj, na posiedzeniu 
plenarnym, ale część pytań się powielała.

W posiedzeniu komisji uczestniczyli także sena-
torowie, którzy nie są członkami komisji. Zgodnie 
z regulaminem mają do tego pełne prawo. Każdy 
senator ma takie prawo. Nie może głosować, ale może 
składać wnioski. Wniosek o niewyrażenie zgody na 
zarządzenie referendum w tym trybie zgłosił pan se-
nator Klich. Senator Pociej oraz ja przyłączyliśmy się 
do tego wniosku.

Odbyła się dyskusja. Podnoszono wiele kwestii 
prawnych, m.in. wypowiadał się również referujący to 
tutaj. No, były podnoszone kwestie, także te, o które 
zahaczył dzisiaj pan senator Czerwiński, mianowi-
cie kwestie dopuszczalności referendum, wątpliwo-
ści dotyczących tego referendum konstytucyjnego. 
Referendum to forma bezpośredniego sprawowania 
władzy przez naród. To jest oczywiste, nikt nie dysku-
tuje na ten temat. Głosując, naród podejmuje w kon-
kretnej sprawie konkretną – cały czas podkreślam 
słowo „konkretną” – decyzję, która następnie musi 
zostać wprowadzona w życie przez stosowne organy 
państwowe. Pytania referendalne powinny być zatem 
na tyle skonkretyzowane, aby nie było wątpliwości 
co do treści podjętej decyzji. Ten argument padał 
podczas posiedzenia komisji. Konkretność jest tym, 
co odróżnia pytania referendalne od pytań konsulta-
cyjnych. Dodajmy przy tym – chcemy to podkreślić 
jako ci, którzy składali wniosek o niewyrażenie zgody 
na referendum – że obecna konstytucja nie przewiduje 
możliwości przeprowadzenia referendum konsulta-
cyjnego, którego wynik nie miałby dla organów pań-
stwa charakteru wiążącego. Jest to opinia profesorów 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie moja, drobnego 
konstytucjonalisty, ale profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, czyli Alma Mater pana prezydenta.

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie zgadzają się.)
(Senator Marek Borowski: A co z profesorami 

Uniwersytetu Opolskiego?)
Myślę, że z tymi autorytetami powinien się pan 

prezydent liczyć, a w każdym razie brać je pod uwagę.

ne”. Zawsze ktoś będzie niezadowolony. Ja bym nie 
wykluczał takiej poważnej refleksji dotyczącej czy to 
kwestii instytucji sędziów pokoju… Ja bardzo pozy-
tywnie… Miałem zaszczyt zaprezentować Wysokiej 
Izbie pogląd pana prezydenta, jeżeli chodzi o ustawę 
o Sądzie Najwyższym. Jestem przekonany, że ławnicy 
w Sądzie Najwyższym to jest dobre rozwiązanie, że 
ławnicy w postępowaniach dyscyplinarnych to jest 
dobre rozwiązanie, że ławnicy, którzy rozstrzygają 
w sprawach dotyczących skargi nadzwyczajnej, to 
też jest dobre rozwiązanie. Trzeba nad tymi rzeczami 
dyskutować. I to jest kolejny pozytywny walor tego 
referendum. Jeżeli to referendum się odbędzie, to nie 
ulega wątpliwości, że uruchomimy wtedy ogólnona-
rodową debatę. W toku prac komisji konstytucyjnej 
czy w toku prac nad nową konstytucją pojawi się jesz-
cze wiele rzeczy, które wymagają rozważenia, a które 
w otwartych konsultacjach społecznych i w wypowie-
dziach ekspertów były podnoszone. Podobnie wiele 
postulatów pojawia się na zjazdach pracowników 
katedr prawa konstytucyjnego, w wypowiedziach 
polityków etc. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydent RP 

Paweł Mucha: Dziękuję bardzo.)
Chyba nie ma zobowiązania do udzielenia odpo-

wiedzi na piśmie.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

senatora Piotra Zientarskiego, o przedstawienie opinii 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Ustawodawczej mam za-

szczyt przedstawić państwu uchwałę, opinię Komisji 
Ustawodawczej w sprawie projektu postanowienia 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzeniu 
ogólnokrajowego referendum.

Marszałek Senatu dnia 23 lipca 2018 r. skierował 
do komisji projekt postanowienia prezydenta RP o za-
rządzeniu ogólnokrajowego referendum. Komisja na 
posiedzeniu w dniu 24 lipca 2018 r. po zaopiniowaniu 
projektu postanowienia rekomenduje Wysokiej Izbie 
niewyrażenie zgody na zarządzenie referendum.

Odbyło się głosowanie: 4 senatorów było za 
wnioskiem o niewyrażenie zgody, 2 było przeciw,  
6 wstrzymało się od głosu.

Rzeczywiście, tak jak powiedział pan marsza-
łek Borusewicz w ramach pytań, zadecydowała 
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) które są już w konstytucji rozstrzygnięte. Dla przykła-
du: pytanie dotyczące… A, pytanie pierwsze. Akurat 
to jest pytanie dotyczące zasad zmiany konstytucji. 
Na ten temat wypowiadał się pan senator Borowski. 
Myślę, że również tu się wypowie.

(Senator Marek Borowski: Wypowie się.)
I to by była sprawa wątpliwości w kontekście py-

tania pana senatora Pająka. Bo są 3 różne warianty 
i często trudno je porównywać.

Było pytanie, bo o tym była mowa… Jest pyta-
nie o system prezydencki, gabinetowy – tu jest to 
wymienione. Ale także była dyskusja: jaki system 
gabinetowy? Bo mogą być różne. No, może być sys-
tem francuski, kiedy jednocześnie jest i premier, 
i prezydent, ale może być amerykański, w którym 
prezydent jest jednocześnie szefem rządu. Tego ele-
mentu nie ma w pytaniu, nie ma tu takiej wersji. Ta 
wersja zakłada z góry, że prezydent musi pozostać, 
bez względu na to, jakie miałyby być jego upraw-
nienia.

(Senator Czesław Ryszka: Ale o monarchii też nic 
tu nie ma.)

Proszę?
(Senator Czesław Ryszka: Ale o królu też nie ma…)
Nie, nie… Ale czy ja mówiłem o królu?
(Senator Czesław Ryszka: Nie, ale ja pytam…)
A, to pytania będą za chwilę, Panie…
(Rozmowy na sali)
Za chwilę. Na temat króla będzie za chwilę moż-

liwe pytanie. Chętnie odpowiem.
(Senator Czesław Ryszka: Podobno jakiś król żyje.)
Proszę?
(Senator Czesław Ryszka: Jakiś król podobno 

żyje.)
Czy ja mam…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spo-

kój! Proszę o spokój! Proszę kontynuować, Panie 
Senatorze.)

Ale ja mam szacunek wyjątkowy do pana senatora, 
dlatego odpowiadam mu od razu, na gorąco.

(Senator Marek Borowski: Choć dobrze byłoby 
zbliżać się do końca.)

Tak, to zbliżam się do końca. Ze względu na…
Aha, była też dyskusja na temat… To pan senator 

Rulewski mówił o kwestii związanej z pracą. Bo jest 
takie pytanie dotyczące ochrony pracy. Ale proszę 
spojrzeć, art. 24: „Praca znajduje się pod ochroną 
Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór 
nad warunkami wykonywania pracy”. To jest regu-
lacja konstytucyjna, a więc potrzeby w tej sprawie 
absolutnie nie ma.

Jest pytanie co do nadrzędności konstytucji. Art. 8 
rozstrzyga tę kwestię jednoznacznie: „Konstytucja 
jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”, 
jej przepisy stosuje się bezpośrednio, chyba że konsty-
tucja mówi inaczej. Jest także art. 9 mówiący, że RP 

W odpowiedzi na tego rodzaju argumenty był ar-
gument przedstawiony dzisiaj przez pana ministra 
Muchę, znakomitego adwokata, który przedstawia 
argumentację – przepraszam, Panie Ministrze, że tak 
powiem – na zasadzie „a w Ameryce murzynów biją”. 
No, bo to jest tego rodzaju analogia: „bo Komorowski 
tak zrobił”. No i społeczeństwo rozstrzygnęło. Sam 
pan minister mówił. Właściwie ten temat…

(Głos z sali: Panie Marszałku, pan sprawozdawca 
wykracza poza temat.)

Nie, ja mówiłem na ten temat podczas posiedzenia 
komisji.

(Głos z sali: Proszę trzymać się…)
(Głos z sali: Pan to…)
Dobrze. Ale podczas posiedzenia komisji na ten 

temat mówiłem.
(Głos z sali: Panie Marszałku, to jeszcze nie de-

bata.)
I również dzisiaj ten argument padł. Dla mnie nie 

jest argumentem mówienie, że wówczas byliśmy za. 
To o niczym nie świadczy. Ja uważam, że wówczas 
nie była to właściwa decyzja, nie była ona najwłaściw-
sza. I ja potrafię się przyznać do błędu. A najlepszym 
dowodem były wyniki tego referendum. I myślę, że ta 
kwestia, która jest też przedmiotem tego referendum, 
została już jakby rozstrzygnięta.

Na ten temat wypowiadał się także – i to było 
przedmiotem posiedzenia – pan profesor Dariusz 
Dudek, z którym mam zaszczyt od wielu lat spotykać 
się także na zjazdach…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
pan senator Martynowski może złożyć wniosek?)

(Wesołość na sali)
… na zjazdach katedr, o czym była mowa. I pan 

profesor Dudek – tak przynajmniej ja zrozumia-
łem – podczas posiedzenia komisji właściwie nie 
obalił wspomnianej tezy profesorów Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, przedstawianej i cytowanej wówczas 
przeze mnie…

(Senator Czesław Ryszka: Nie był inteligentny.)
…na posiedzeniu komisji, tylko przedstawił hi-

storyczne uzasadnienie, że właściwie powinno to być 
w konstytucji, a nie jest. No, ci profesorowie właśnie 
mówią: być może można to krytykować, ale faktycz-
nie suweren nie ma takiego uprawnienia ustrojodaw-
czego, jeśli chodzi o zmianę konstytucji. Tak jest w tej 
konstytucji.

Nie było w dyskusji żadnych pytań ze strony 
członków Prawa i Sprawiedliwości. Nie było żadnych 
wątpliwości, nie było pytań. Tak jak powiedziałem, 
pytania i oceny były zgłaszane ze strony członków 
Platformy Obywatelskiej. A przede wszystkim była 
dyskusja merytoryczna, dotycząca pytań, zawartości 
pytań, a właściwie powielania w pytaniach kwestii, 
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(senator sprawozdawca P. Zientarski) niać konstytucję… Przede wszystkim powinniśmy 
szanować tę, która obecnie obowiązuje. Takie były 
wnioski, a o wynikach głosowania mówiłem państwu 
na wstępie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszę wyjaśnić, jak wygląda 

głosowanie w sprawie ustawy, to znaczy uchwały 
Senatu o referendum. Czy głosy…

(Senator Piotr Zientarski: To już mówiłem.)
Rozumiem, ale czy wstrzymanie się od głosu… 

Jak takie głosy będą traktowane, czy tak samo jak 
głosy przeciw, czy inaczej? Jasne jest, że mogą się…

(Senator Marek Borowski: Jako przeciwne.)
Jak w głosowaniu w Izbie będą traktowane takie 

głosy? Chodzi o wstrzymanie się od głosu.

Senator Piotr Zientarski:
Oczywiście one wpływają na kworum, nato-

miast…
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Jak sprzeciw?)
Musi być 51 głosów za, ażeby uzyskać zgodę 

Senatu.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czyli będą trakto-

wane jak głosy przeciw?)
(Senator Marek Borowski: Tylko bezwzględna 

większość…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Stanisław Gogacz: No, to samo co prze-

ciw…)
(Senator Marek Borowski: Wstrzymanie się od 

głosu to jak głos przeciw…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: W każdym razie ta 

kwestia nie była przedmiotem posiedzenia komisji. 
Dziękuję bardzo.)

Informuję, że na sali przebywa szefowa Krajowego 
Biura Wyborczego, pani Magdalena Pietrzak.

przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. 
Te kwestie są więc rozstrzygnięte.

Jest również rozstrzygnięta w konstytucji kwe-
stia… Bo jest pytanie dotyczące… Które? Zaraz, 
zobaczymy… Piąte: „Czy jest Pani/Pan za podkre-
śleniem w Konstytucji RP znaczenia chrześcijańskich 
źródeł Państwowości Polskiej oraz kultury i tożsa-
mości Narodu Polskiego?”. Cytuję więc konstytu-
cję, preambułę: „wdzięczni naszym przodkom za ich 
pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi 
ofiarami, za kulturę” – o, tutaj jest właśnie o tym 
mowa – „zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzic-
twie Narodu i ogólnoludzkich wartościach”… Jest 
więc w konstytucji uwzględnione nie tylko nasze 
dziedzictwo, ale i kultura zakorzeniona w tym chrze-
ścijańskim dziedzictwie. Jest to wyraźnie zapisane, 
w związku z tym…

Nie ma za to pytań bardzo istotnych, ustrojowych, 
nurtujących społeczeństwo, takich jak dotyczące np. 
pozycji ustrojowej Senatu. Chciałbym powiedzieć, że 
ta dyskusja toczy się od wielu lat w Senacie, w parla-
mencie, ale nie tylko. Polecam panu ministrowi pu-
blikacje „Kierunki zmian pozycji ustrojowej i funkcji 
Senatu RP”, bardzo ciekawa pozycja – nie jest to 
autoreklama – a także „Konstytucja jako fundament 
państwa prawa”. Miałem przyjemność być organiza-
torem konferencji – tutaj, w tym miejscu – z okazji 
15-lecia konstytucji. Kierunki zmian w konstytucji de 
lege ferenda są tu wyraźnie… Tu jest bardzo wiele cie-
kawych kwestii. Ta dyskusja się toczy od dawna. Tak 
że pan prezydent nie wyważa otwartych drzwi, ale 
pomija najważniejsze kwestie, które są przedmiotem 
dyskusji społecznej, także konstytucyjnej, dotyczące 
np. liczby posłów, która jest bardzo…

(Senator Aleksander Bobko: Ale to nie z konsty-
tucji…)

Nie, konstytucyjna liczba posłów. Mamy 460 po-
słów, czyli tylu, ilu było za czasu minionego. Chcemy 
się od niego odciąć, ale hołdujemy tej liczbie.

Były artykuły na ten temat, wielu konstytucjonali-
stów… Tak że z wielu powodów – przede wszystkim 
z powodu niejednoznaczności, z powodu rozstrzy-
gnięcia niektórych kwestii i braku najistotniejszych 
kwestii, o które powinno się zapytać naród… A był 
poruszony we wniosku – muszę o tym powiedzieć, bo 
tak było… Takie było uzasadnienie senatora Klicha, 
który zgłaszał ten wniosek, że pan prezydent jako 
strażnik konstytucji jednak wiele deliktów konsty-
tucyjnych ma na swoim koncie – deliktów, które 
zostały stwierdzone przez największe autorytety 
konstytucyjne, w tym jego profesorów – w związ-
ku z czym nie jest osobą, która w tym momencie, 
w tym okresie, akurat tymi kwestiami powinna się 
zajmować. W kontekście tego, że skoro mamy zmie-
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(wicemarszałek A. Bielan) prezydenta wybieranego w wyborach bezpośrednich 
z ograniczonymi kompetencjami oraz rząd wybiera-
ny przez Sejm, ale zatwierdzany przez prezydenta. 
Dodam, że rząd, którego kompetencje nachodzą na 
kompetencje prezydenta i vice versa. Nie myślę tu 
jednak o jakiejś takiej zmianie poważnej, ustrojowej, 
a jedynie o bardzo jasnym rozgraniczeniu kompe-
tencji.

Z poprzednim pytaniem łączy się inne, równie 
ważne: o unormowanie wyborów posłów na Sejm. 
Tak jak tutaj mówiono, jak pan minister Mucha mó-
wił, to pytanie, czy mają być oni wybierani w jedno-
mandatowych okręgach wyborczych, czyli to system 
większościowy, czy w wielomandatowych okręgach 
wyborczych, czyli to system proporcjonalny, czy 
w systemie mieszanym, a więc będącym połącze-
niem obydwóch poprzednich systemów. Przypomnę, 
że – to również było tu mówione – w 2015 r. prawie 
2 miliony obywateli opowiedziały się za wprowa-
dzeniem JOW-ów. Jednak ze względu na przykład 
wyborów do Senatu osobiście jestem za systemem 
mieszanym. Myślę, że lepiej, gdy w jednym okręgu 
jest więcej polityków, posłów czy senatorów różnych 
opcji politycznych niż gdy, tak jak to jest teraz, w jed-
nym okręgu jest tylko jeden senator z jednej opcji 
politycznej.

Ciekawy i ważny jest pomysł większego upodmio-
towienia polskiego społeczeństwa. Mówił o tym 
pan prezydent w czasie Zgromadzenia Narodowego 
13 lipca na Zamku Królewskim. Chodzi o to, żeby 
referendum było obligatoryjne po zebraniu 1 miliona 
podpisów i wiążące, gdy frekwencja to powyżej 30% 
uprawnionych do głosowania.

Z pewnością w nowej konstytucji należy precyzyj-
niej zapisać, w jaki sposób stosuje się zapisy ustawy 
zasadniczej, aby nie dochodziło do takich parodii jak 
obecnie. Protestujący przeciw łamaniu konstytucji 
przez Prawo i Sprawiedliwość czytają tę konstytu-
cję literalnie, tak jakby Biblię czytali żywcem, jako 
książkę historyczną. Po prostu konstytucję trzeba 
czytać łącznie z ustawami i komentarzami, by nie 
dawać się manipulować różnym lobby, które twierdzą, 
że można konstytucję stosować wbrew ustawom tam, 
gdzie konstytucja odsyła do ustaw albo gdzie jeden 
zapis konstytucji koryguje drugi. No, wszystko jest 
jednakowo ważne. Wniosek z tego jest prosty: należy 
w nowej konstytucji zapisać jak najwięcej gwarancji, 
które będą wprost z niej wynikać, ale powinny to być 
generalne zasady, a nie jakieś bardzo szczegółowe 
rozwiązania.

Dla mnie bardzo ważną sprawą w nowej konsty-
tucji będzie odwołanie się w preambule do chrześci-
jańskiego dziedzictwa narodu polskiego. To powinno 
wybrzmieć klarownie i bardzo jasno nie tylko jako 
inspiracja dla współcześnie żyjących Polaków, jak 
to ma miejsce w obecnej ustawie zasadniczej. Tak 

Czy pani chciałaby zabrać głos? Nie. Dziękuję 
bardzo.

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że Senat podejmuje uchwałę, 

w której wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na 
zarządzenie referendum. W związku z tym nie ma 
możliwości zgłaszania wniosków o charakterze legi-
slacyjnym. Swoje stanowisko będzie można wyrazić 
w głosowaniu.

Proszę o zabranie głosu senatora Libickiego… Nie 
ma pana senatora.

W związku z tym proszę o zabranie głosu pana 
senatora Czesława Ryszkę.

Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozpatrujemy w Senacie wniosek prezydenta 

Andrzeja Dudy o rozpisanie referendum konsul-
tacyjnego na temat zasadności uchwalenia nowej 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej albo też wpro-
wadzenia zmian do obecnie funkcjonującej ustawy 
zasadniczej. Myślę, że dla większości Polaków inicja-
tywa prezydenta jest słuszna, właściwa, przekonująca, 
ale diabeł, jak to się mówi potocznie, zawsze tkwi 
w szczegółach.

Mnie przekonuje to, że obecnie obowiązująca 
konstytucja z kwietnia 1997 r. została opracowana 
wyłącznie przez gremia prawnicze, a o jej przyjęciu 
w referendum zadecydowało jedynie 40% Polaków. 
Ale, co warto podkreślić, uchwalając ją 20 lat temu, 
przewidywano możliwość wprowadzenia zmian czy 
w ogóle opracowania nowej konstytucji. Po prostu 
miała się po 20, 25 latach sprawdzić. Jak sądzę, taki 
czas teraz nadszedł, ponieważ konstytucja kwietnio-
wa – tak ją nazwijmy – w wielu obszarach się zdez-
aktualizowała, nie odpowiada w pełni wymaganiom, 
których spełnienia oczekujmy od ustawy zasadniczej 
w obecnej sytuacji Polski, będącej członkiem NATO, 
członkiem Unii Europejskiej, będącej w fazie bardzo 
dynamicznego rozwoju. Ta konstytucja w wielu wy-
padkach nie daje jasnych rozwiązań. Gorzej, kompli-
kuje sytuację. Vide: głośny konflikt między premie-
rem Donaldem Tuskiem a śp. Lechem Kaczyńskim 
o to, kto ma reprezentować Polskę w Brukseli, no 
ale to było dawno. Jednak ostatnio pojawił się ka-
zus pierwszej prezes Sądu Najwyższego, która, bę-
dąc w stanie spoczynku, ogłosiła się prezesem Sądu 
Najwyższego na uchodźstwie.

Mówiąc najprościej, Polacy powinni wypowie-
dzieć się, jakiej chcą władzy wykonawczej. Widać 
bowiem wyraźnie, że nie zdaje egzaminu podział na 
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(senator C. Ryszka) jektami konstytucyjnymi, m.in. podpisanym przez 
ponad 1 milion obywateli projektem „Solidarności”. 
Są projekty ugrupowań centroprawicowych i niepod-
ległościowych. To mogą być punkty odniesienia dla 
nowej konstytucji czy dla jej zmiany. Ale tak na-
prawdę, to żadna inicjatywa referendalna nie pomoże, 
jeśli ośrodek władzy nie będzie miał odpowiedniej 
większości w parlamencie. A to już znacznie po-
ważniejsza sprawa aniżeli zarządzenie referendum, 
które może wypaść średnio albo wręcz słabo, jak to 
było z referendum zarządzonym przez prezydenta 
Komorowskiego.

I zwracam uwagę jeszcze na jedno: że naród dzi-
siaj zachowuje się wobec wartości – użyję pewne-
go obrazowego porównania – jak śpiący olbrzym. 
Czyli bardziej zainteresowany jest tym, co ma czy 
chciałby mieć, niż tym, kim jest. Dlatego trzeba rów-
nież olbrzymiej siły przekonywania do życia według 
wartości, czyli do tego, aby tego olbrzyma obudzić. 
Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

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

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Państwo Reprezentujący Państwową Komisję 

Wyborczą, wyrażam satysfakcję z rozwagi, z jaką 
państwo podjęli się… przybyli na dzisiejsze spotkanie 
mimo sprzeciwu Wysokiej Izby.

Zapowiedź przeprowadzenia referendum konsul-
tacyjnego przez pana prezydenta była dobrą wiado-
mością dla obywateli polskich. Podniesienie dyskusji 
wokół tej sprawy było dodatkowym elementem… Nie 
zawsze mamy świadomość, nie zawsze moi rodacy 
mają świadomość, że docierają do miejsc pracy, wy-
poczynku, do szkół, na wydarzenia kulturalne bądź 
sportowe właśnie dlatego, że ich mapa drogowa jest 
strzeżona przez matkę ustaw, przez konstytucję i ode-
słania do innych ustaw. Tak jest, Polska jest i powinna 
być demokratycznym państwem prawa, w którym 
konstytucja powinna wyznaczać przede wszystkim 
zachowania władz, Polaków i ich wzajemne relacje. 
I był taki moment w zeszłym roku, w którym to pan 
prezydent mógł dać temu wyraz w momencie, gdy 
olbrzymia demonstracja, ale nie tylko demonstra-
cja w Warszawie… Były oczekiwania, że strażnik 
konstytucji, pan prezydent, otworzy drzwi dla tych, 
którzy… Jedyny transparent, jaki mieli, to właśnie 
ten z napisem „konstytucja”. Niestety, te drzwi były 
zatrzaśnięte i do dzisiaj są zatrzaśnięte. To ozna-

jak w Konstytucji 3 maja ma się w niej znaleźć tra-
dycyjne invocatio Dei, czyli akt zaczynający się od 
słów „w imię Boga Wszechmogącego”. Nie widzę tu 
żadnych obaw związanych z tym, by współcześni 
chrześcijanie chcieli zawłaszczyć państwo. Zgodnie 
z polską tradycją, wyrażoną w konfederacji warszaw-
skiej w 1573 r., państwo polskie, oprócz lat ateizacji, 
lat PRL, zawsze kierowało się pełną tolerancją, spra-
wowało opiekę nad wszystkimi innymi wyznaniami. 
I ten pluralizm jest u nas do dzisiaj. Uległ on wypa-
czeniu nie u nas, tylko w Unii Europejskiej, która 
dyskryminuje chrześcijaństwo w imię jakiejś – tak to 
nazwijmy – ateistycznej wielokulturowości. Dlatego 
musimy w nowej konstytucji zapisać ochronę dzie-
dzictwa chrześcijańskiego wyraźnie i jasno, musimy 
bronić naszej wielowiekowej tożsamości, a w konse-
kwencji także tego, co jest tutaj w pytaniach, czyli 
nienaruszalności praw rodziny i małżeństwa, ale 
dopisałbym, jeśli już, że złożonych z ojca i matki, 
z mężczyzny i kobiety.

Invocatio Dei byłoby wyraźnym narodowym 
dumnym przyznaniem się do wartości i zasad naszej 
chrześcijańskiej tradycji. Dowodem, że invocatio Dei 
nie oznacza w żadnym stopniu zamachu na osoby 
niewierzące. Przecież nikt nie chce nikogo nawracać. 
Ktokolwiek stawiałby sobie taki cel, myliłby porządek 
wiary z porządkiem prawnym. To może paradoks, 
ale właśnie umieszczenie w konstytucji odwołania 
do Boga daje gwarancję wolności religijnej, a więc 
i prawo do swobodnego decydowania w sprawach 
religijnych. Ale też invocatio Dei w żaden sposób 
nie prowadzi do przyznania szczególnych uprawnień 
Kościołom i związkom religijnym, wyznaniowym. 
Jak powiedziałem, jest jedynie adekwatną charakte-
rystyką polskiego społeczeństwa, a przede wszystkim 
ukierunkowaniem na wartości, do jakich społeczeń-
stwo powinno, mogłoby się odwoływać. Brak odwo-
łania do Boga czy, szerzej, odwoływanie się tylko 
do jakichś pozytywnych norm postępowania wcale 
nie czyni ani konstytucji, ani państwa neutralnymi. 
W praktyce jest to bowiem wyraz agnostycyzmu, 
a więc również pewnego światopoglądu. O ile więc 
ktoś może uważać, że rozwiązanie bez invocatio Dei 
jest najlepsze, o tyle błędem jest twierdzenie, że jest 
to wyraz państwa neutralnego.

I wracając do odpowiedzi na postawione pytania 
prezydenckie… No, niech nikt nie sądzi, że odpo-
wiedzi są równoznaczne z napisaniem nowej konsty-
tucji. To jedynie materiał sondażowy, alternatywny. 
Zgadzam się z prezydentem, że mamy dzisiaj więcej 
praktycznych doświadczeń związanych ze stosowa-
niem konstytucji z 1997 r., dlatego możemy uchwalić 
zapisy odpowiadające nowym wyzwaniom. Mamy 
też duże doświadczenie w związku z licznymi pro-
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(senator J. Rulewski) menty łączenia, przeciwstawiania, spychania jednych 
spraw na drugie, wywyższania wyborów nad refe-
rendum. Wiem, że pan polemizuje, Panie Ministrze, 
z moim stwierdzeniem, że trudno to objąć wyobraź-
nią. To nie jest deprecjacja mądrości Polaków, tylko to 
są wnioski płynące z doświadczenia, z tego doświad-
czenia, które mówi, że frekwencja jest niska w wy-
borach samorządowych, bo nie przekroczyła, o ile 
pamiętam, 40%, że wybory samorządowe nie są tą 
najważniejszą częścią aktu wyborczego dla Polaków, 
a i zrozumienie wielu zagadnień nie zawsze jest takie, 
jakbyśmy my, twórcy polski samorządnej oczekiwali.

Wreszcie trzecie zagadnienie to jest właśnie brak 
porozumienia się obozu nowoczesnej Polski – tak 
bym powiedział – obozu, który chciałby przedsta-
wić nową wizję konstytucji. Bo o tym, że obecna 
konstytucja nie na wszystkie problemy odpowiada, 
za chwilę powiem.

No i wreszcie jest jeszcze jedno zagadnienie, które 
sobie przypomnę…

Przechodząc zaś do pytań… A, może jest jeszcze 
jedno zagadnienie. Pan minister właśnie wspomniał 
dzisiaj o bardzo ciekawym rozwiązaniu, które po-
jawiło się przed wojną, gdy zapowiadany był prze-
gląd konstytucji po 25 latach istnienia. To bardzo 
oczywiste, Polska wtedy się jednoczyła po zaborach, 
jednoczyła swoje systemy miar, pieniędzy, terytoria, 
obyczaje. Ale to właśnie nasuwa takie pytanie: czy 
nie uważa pan, Panie Ministrze, że właśnie ta akcja, 
te pytania, ten dzisiejszy wniosek powinny być po-
przedzone przeglądem obecnych rozwiązań konsty-
tucyjnych? Bo ja się przyznam, że nawet ja nie jestem 
dziś w stanie objąć tego wszystkiego, co należałoby 
w tej konstytucji i w pytaniach zawrzeć.

A jeśli już przechodzimy do pytań… Jeśliby nawet 
odrzucić krytykę, rozsądną krytykę wielu tych pytań, to 
i tak, powiem szczerze, problemem dla każdego uczest-
nika referendum będzie skojarzenie tych wszystkich 
kwestii, pytań i odpowiedzi na te pytania, i połączenie 
ich w jeden akt konstytucyjny. A przecież prace nad kon-
stytucją prowadzone z udziałem bardzo inteligentnych 
ludzi – nie tylko polityków, ale również prawników – 
jak też z uczestnictwem społeczeństwa, trwały parę lat. 
A tu uczestnik referendum będzie musiał to skojarzyć 
w ciągu paru godzin i niejako ułożyć sobie akt prawny, 
który będzie pokrywał się z jego dążeniami.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czas minął.)
I to jest to, Panie Marszałku, że w kwestii tej kon-

stytucji nie wygospodarowano czasu dla Polaków. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Żaryn.
(Senator Jan Rulewski: Ale 5 minut jeszcze mam?)
Ma pan do nich prawo.

cza, że przynajmniej w pewnej części podważone 
jest zaufanie do intencji prezydenta, do tego, że jego 
głównym parametrem działań będzie konstytucja. 
No, późniejsze doświadczenia, już polityków, ale nie 
tylko… Dużo więcej by tu powiedzieli zwłaszcza 
przedstawiciele elit prawniczych, a właściwie całego 
środowiska prawniczego, że mają powody, żeby tej 
inicjatywie nie ufać. Ale ja będę podtrzymywał ten 
swój optymizm, mimo że deklarowane są te jasne 
strony przeprowadzenia referendum, a nie wnikam… 
No, domyślam się, że są ukryte intencje.

Ten optymizm – pan ma rację, Panie Ministrze 
– jest potrzebny. Ale on nie może być tylko uczucio-
wy, tylko musi być deklaracją wielu, jeśli nie zdecy-
dowanej większości. Niestety, pan i pan prezydent 
ponieśliście porażkę. Największe ugrupowanie, które 
rozdaje karty, również dzisiaj, podczas głosowania, 
ale, co ważniejsze, nawet potem, gdy trzeba będzie 
prowadzić kampanię, stosuje metodę obstrukcji, deli-
katnie mówiąc. Uchyla się… I kropka, bo określenia 
powinny być takie bardziej robociarskie. Nie mamy 
do dzisiaj odpowiedzi, nie wiemy, jak postępować. 
A apel pana ministra do Platformy Obywatelskiej 
jest o tyle nieuzasadniony, że to nie my jesteśmy 
tutaj decydentami, zatem nie my możemy ponieść 
odpowiedzialność za przeprowadzenie tej inicjatywy. 
I nie my możemy nakłaniać innych, żeby w tym akcie 
uczestniczyli, bo nie znamy zachowań – a jeśli znamy, 
to konformistyczne – prawej strony sceny politycznej.

Ale nie tylko to zastrzeżenie chcę wyartykułować. 
Prace wskazały, że wybór terminu jest nietrafny. Nie 
wiem, dlaczego pan minister dziś mówił o 3 możliwo-
ściach przeprowadzenia tego. Przecież ustawa wyraźnie 
mówi, że jeden z wariantów, czyli że będzie to w dniu 
referendum, nie wchodzi w rachubę, bo ustawą, którą 
chyba miesiąc temu uchwaliliśmy, wykreśla się taką 
możliwość. Bardzo istotne są argumenty, te i prawne, i, 
może jeszcze bardziej, infrastrukturalne, które przedsta-
wiła Państwowa Komisja Wyborcza. Bardzo kurtuazyj-
na postawa, bo mówią, że przeprowadzą referendum, ale 
nie dają gwarancji co do jego wyników, dowodzi, że ta 
sprawa nie jest dopięta. I to rodzi moją wątpliwość. Cóż 
nam po referendum, cóż nam po wspaniałych ideach, 
jeśli to wszystko w praniu okaże się nieskuteczne?

I nie jest wcale tak, że to są próżne zarzuty. W koń-
cu niedawno, w 2014 r., wybory samorządowe, które 
będą towarzyszyć referendum, wykazały dużą nie-
znajomość, duże pogubienie się, począwszy od sys-
temu informatycznego, a skończywszy na kartach do 
głosowań. Tym bardziej można więc oczekiwać, że to 
zostanie zduplikowane poprzez akcję wyborczą zwią-
zaną z referendum. Jeszcze trudniejsza, czego komisja 
wyborcza nie chce – i słusznie – zauważać, będzie 
sama kampania wyborcza, w której przecież będą ele-
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Niemniej uważam, że w tej logice, w której szuka-
my wzmocnienia, by ta odwaga nastąpiła, to właśnie 
10–11 listopada wydaje się terminem najwłaściw-
szym, bo wtedy rzeczywiście możemy jako Polacy dać 
świadectwo, że nie tylko honorujemy Piłsudskiego, 
Dmowskiego, Paderewskiego, Witosa, Korfantego, 
Daszyńskiego i wielu, wielu innych, ale też chcemy 
nimi być, właśnie nimi chcemy być – Piłsudskim, 
Dmowskim, Paderewskim… Jak inaczej mamy nimi 
być, jeśli nie przez zaangażowanie się bezpośrednie 
w to, co jest w państwie polskim najistotniejsze, czyli 
w budowanie konstytucji? A więc jest to oczywiście 
zrozumiałe. Ale rozumiem krytyków, którzy nie chcą 
przyjąć tu tych dni i mają oczywiście pragmatyczne 
powody, dla których ten termin jest odrzucany.

Długo by można mówić o tej odwadze, ale ja 
chciałbym zdążyć powiedzieć o jeszcze jednej kwe-
stii. Mianowicie pytałem pana ministra o nierów-
ność pytań, a ponieważ to rozwinąłem – przy czym 
okazało się, że limit minuty jest nieubłagany – nie 
zdążyłem doprecyzować swojego pytania. Pan mini-
ster odpowiedział mi, owszem, ale tylko na tę część, 
którą zdołałem wyartykułować. Mnie zaś chodziło 
o jeszcze coś innego w tej nierówności. Mianowicie 
te ułożone, przedyskutowane, jak rozumiem, pytania 
zawierają pewną pułapkę dla nas – dla nas, którzy 
weźmiemy udział w tym referendum. Otóż pułapka 
ta jest taka, że my, odpowiadając „tak” lub „nie”, 
bardzo często nie będziemy wiedzieli, a nawet ro-
zumieli, jakie będą skutki odpowiedzi, skutki od-
powiedzi brzmiącej właśnie „tak” lub „nie”. To jest 
oczywiście wynik złożoności pytań i, rzecz jasna, 
innej formuły budowania zapisów konstytucji, obu-
dowania pytań referendalnych. Ale jest to przy tym 
przestrzeń, w której odbiorca może poczuć dyskom-
fort, bo odpowiedział „tak”, a dopiero w następstwie 
tego powstaną zapisy konstytucyjne, o których on 
się dowie później i może okazać się, że on wcale ich 
nie chciał. Jeżeli mamy się uczyć obywatelskości, to 
musimy – to znaczy władza i naród, który tę władzę 
tworzy – być ze sobą szczerzy. Musimy to tutaj zna-
leźć – a widzę tę nierówność w pytaniach – właśnie 
w ramach tego punktu widzenia. I chodzi mi nie tylko 
o skalę zależności od sedna konstytucyjnego zapisu, 
na którą to kwestię pan minister mi odpowiedział.

No i właśnie… Mnie osobiście bardzo bliskie jest 
pytanie – i na pewno bardzo chętnie odpowiem na nie 
„tak” – o chrześcijańskie źródło prawa stanowionego, 
które ma być budowane w Polsce. Bardzo bym chciał, 
żeby rzeczywiście to źródło prawa stanowionego było 
jasno określone, by było zapisane, że to prawo wy-
pływa z chrześcijaństwa, z naszej tradycji, tradycji 
kontynentu europejskiego, i cywilizacji łacińskiej – 
opisanej, moim zdaniem, najdoskonalej warsztatowo 
przez prof. Feliksa Konecznego. Do tej pory jeszcze 
nikt definicji cywilizacji łacińskiej, chrześcijańskiej 

Senator Jan Żaryn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Wszyscy Dostojni Państwo, którzy siedzą tam, przy 
nas, przy senatorach!

Wydaje mi się, że trzeba sobie powiedzieć, że wy-
rażenie dzisiaj zgody na referendum, Panie Ministrze, 
wymaga niewątpliwie od nas, czyli senatorów, pew-
nego rodzaju odwagi. To słowo „odwaga” powinno, 
wydaje mi się, paść, na dodatek z pewnym apelem do 
obydwu – czy też raczej trzech – stron. Mianowicie 
ten apel o odwagę – zaraz powiem, dlaczego on jest 
zasadny – kieruję, rzecz jasna, do senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, co jest oczywiste, bo jestem człon-
kiem tegoż klubu, ale także kieruję do opozycji, do 
państwa, do Platformy Obywatelskiej. Robię to nie 
tylko dlatego, że nazwa zobowiązuje – państwo tak się 
nazwali, w związku z tym powinni wyciągać z tego 
wnioski – ale także dlatego, że trzeba sobie ewident-
nie powiedzieć, iż mimo bardzo wielu wątpliwości 
nieudzielenie tego mandatu, tej zgody, będzie ozna-
czało, że nie jesteśmy de facto zwolennikami wiary 
w naród polski i w to, że potrafi on być narodem 
obywatelskim i potrafi być suwerenny. Proszę wziąć 
pod uwagę tę drugą stronę medalu, to znaczy kwestię 
tego niewyrażenia zgody.

A dlaczego wymaga to odwagi? Ano niewątpli-
wie istnieje bardzo dużo problemów, artykułowa-
nych także przez nas w Prawie i Sprawiedliwości, 
które to problemy są, wydaje mi się, jak najbardziej 
realne – poczynając od tego, który jest najczęściej 
wyrażany, to znaczy kwestii terminu 10–11 listopa-
da. Jeśli chodzi o tę bombę zapalającą, to chciałbym 
zdecydowanie podkreślić, że uważam, iż termin ten 
został wybrany z zamysłem i namysłem przez pana 
prezydenta. To znaczy rozumiem, iż ze względu na 
naszą oczywistą wspólną wiedzę dotyczącą historii 
referendów w Polsce… One w aspekcie historycznym 
mają raczej skojarzenia negatywne, i to zarówno po 
stronie, powiedzmy, szeroko pojętej grupy społeczeń-
stwa polskiego przywiązanej do demokracji, jak i po 
tej, która wywodzi się z komunizmu i która może tego 
przywiązania do dzisiaj nie ma – no, tak to jest, jeżeli-
byśmy według tych stron podzielili naród polski, a to 
jest jedna ze stron, w których niewątpliwie żyjemy. 
Także, rzecz jasna, referendum… Mam nadzieję, że 
państwo się domyślają, iż chodzi mi o referendum 
gen. Jaruzelskiego, które – pff! – padło. A także, 
rzecz jasna, o referendum ostatnie, pana prezydenta 
Bronisława Komorowskiego, które okazało się total-
nie nieudane i które, powtórzone w takim wariancie, 
niewątpliwie oznaczałoby upadek pewnego kapitału, 
prestiżu, w tym przypadku przede wszystkim pana 
prezydenta, ale także naszej Izby, która podejmuje 
w takich sprawach decyzję. I to właśnie wymaga od-
wagi, to jest to egzemplifikowanie pojęcia odwagi.
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(senator J. Żaryn) tucji, do ducha konstytucji, do litery konstytucji jest 
jakimś konkretnym miernikiem, skonkretyzowaniem 
szacunku do państwa. Jest także czymś takim, co 
ukonkretnia polityczną wspólnotę, sprowadza ludzi 
o różnych poglądach, różnych marzeniach, dążeniach 
do jakiegoś wspólnego mianownika i wspólnego 
punktu odniesienia.

Dziś mamy obowiązującą konstytucję z roku 1997, 
która ma swoją specyfikę, powstawała w czasie prze-
łomu, symbolizuje w jakiś sposób proces odchodzenia 
od PRL, z wszystkimi ułomnościami tego procesu. 
Niewątpliwie jest to konstytucja, w której tych ułom-
ności i braków jest niemało. W kilku sytuacjach te 
braki powodowały większe czy mniejsze konflikty, 
czasem wręcz kryzysy. Zresztą także obecny kryzys 
jest pochodną pewnych niejasności, kłopotów inter-
pretacyjnych związanych z konstytucją.

Głos o tym, że namysł nad ewentualną zmianą 
konstytucji ma sens, jest głosem, który pada z wielu 
stron. Ja pamiętam, że już kilka lat temu pan prezy-
dent Kwaśniewski, jeden z głównych twórców kon-
stytucji z 1997 r., też to powiedział – że może warto 
podjąć prace, a na pewno dyskusję nad ewentualną 
zmianą konstytucji. Pytanie, czy rzeczywiście teraz, 
dzisiaj, w obecnym czasie, w drugiej połowie 2018 r. 
pojawia się coś takiego… A jeżeli się nie pojawiło, 
to czy ma szanse zaistnieć w poważny sposób coś, 
co w literaturze określa się często mianem momentu 
konstytucyjnego. Czy taki moment konstytucyjny 
rzeczywiście może zaistnieć? Optymizm czy wręcz 
entuzjazm pana ministra daje szansę czy nadzieję na 
otwarcie właśnie takiego procesu rodzenia się mo-
mentu konstytucyjnego, ale uczciwie trzeba sobie 
powiedzieć, że dzisiaj mamy z tym wielki problem. 

Dzisiaj – to jest moja ocena – wielu z nas, może 
nawet większość środowisk politycznych nieste-
ty traktuje konstytucję w sposób instrumentalny. 
Konstytucja jest traktowana w sposób instrumen-
talny, i to w jakiejś mierze przez naszą stronę. 
Czasami widzimy czy odczuwamy, że konstytucja 
wydaje się nam pewną przeszkodą do wprowadza-
nia słusznych, zapowiedzianych reform, i staramy 
się czasami coś tutaj omijać. Ale – i tutaj już pewnie 
nie uzyskam aprobaty z państwa strony – w mojej 
ocenie nasi oponenci używają konstytucji w sposób 
instrumentalny do obrony status quo, do delegi-
tymizacji wyniku wyborczego z 2015 r. Państwo 
instrumentalnie traktujecie konstytucję, to jest 
pretekst do tego, aby nie zaakceptować wyników 
wyborów. Taka jest moja ocena. Pojawia się więc 
pytanie, czy w tej sytuacji instrumentalnego trak-
towania konstytucji rzeczywiście stać nas na to, 
aby w sposób poważny, ponad podziałami, podjąć 
wyzwanie prac nad nową konstytucją. Nie sprzyja 
temu na pewno narastający konflikt i ewidentne 
pęknięcie politycznej wspólnoty, przenoszenie na-

mądrzej nie ujął, nie sklasyfikował. No ale uprzejmie 
informuję, że mam obawę, iż nie wszyscy w Polsce 
przeczytali prace Feliksa Konecznego i nie wszyscy 
mają zdanie na temat tego, czy cywilizacja przez nie-
go rozpisana jest akceptowalną definicją chrześcijań-
stwa jako źródła prawa stanowionego. A ja oczywi-
ście bardzo bym chciał, żeby tak to było widziane, to 
znaczy żeby aksjologia, która jest sferą dominującą 
w naszych polskich sumieniach, jako narodu chrze-
ścijańskiego, jednocześnie miała przełożenie na pra-
wo stanowione. Bo cywilizacja łacińska to jest ta 
cywilizacja, w której i władza, i społeczeństwo są 
niejako przymuszone do pilnowania aksjologii i jej 
nienaruszania, w odróżnieniu od innych systemów 
cywilizacyjnych, gdzie społeczeństwo bardzo często 
w historii przekazywało prawo do burzenia aksjo-
logii chrześcijańskiej tylko dlatego, że władza ma 
mieć utylitarne cele i utylitarne środki. Takim przy-
kładem była choćby III Rzesza, gdzie protestanckie 
i katolickie społeczeństwo niemieckie przekazało 
władzy prawo do zburzenia aksjologii, którą sami 
protestanci i katolicy wyznawali, i skończyło się to 
zagładą Żydów, zniszczeniem narodów itd., itd. My 
jako Polacy na pewno powinniśmy sobie powiedzieć, 
że jesteśmy za cywilizacją łacińską.

Bardzo byłbym także skłonny do tego, by od-
powiedzieć, zgodnie z intencjami, jak rozumiem, 
nadawcy, o obligatoryjności wyników referendum 
w przypadku spełnienia warunków, no ale właśnie…

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

Już, sekundkę, poproszę jeszcze o następne 5 mi-
nut, w następnej kolejności oczywiście…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę się 
zapisać.)

…tylko dokończę to zdanie.
Ale jak zastosować, Panie Ministrze, ten wymóg 

obligatoryjności, jeżeli ponad milion, 2 czy 3 miliony 
Polaków jednak opowiedzą się za tym, żeby zniszczyć 
cywilizację łacińską w Polsce?

A następne 5 minut będzie później.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Mamy dzisiaj szczególną dyskusję, bo też konsty-

tucja jest dla państwa, dla wspólnoty politycznej, dla 
obywateli czymś szczególnym. Szacunek do konsty-
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(senator A. Bobko) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dzisiaj debatujemy o prezydenckim referendum, 

choć tak naprawdę nie wiemy, czego dokładnie mia-
łoby ono dotyczyć. Czy chodzi o zmianę konstytucji? 
Ale jest też inne pytanie: po co? Przecież obecna kon-
stytucja nie jest przestrzegana i respektowana przez 
pana prezydenta. Mówił o tym bardzo dokładnie, 
szczegółowo pan senator Rulewski. A więc o co py-
tamy Polaków? Przecież wszyscy wiemy, że państwo 
nie przestrzegacie zapisów konstytucji. Czy aby na 
pewno będziecie przestrzegać zapisów nowej ustawy 
zasadniczej? Ja podzielam większość wątpliwości 
pana prof. Bobki. Te wątpliwości mną od dłuższego 
czasu targają, a moje myśli podzielają wyborcy, z któ-
rymi rozmawiam na ten temat.

Szanowni Senatorowie, naród już się wypowie-
dział, jakiej chce konstytucji i jakiego chce ustro-
ju. To było 20 lat temu. Według PiS tamten prze-
terminowany naród już się nie liczy, bo dzisiaj jest 
inny suweren, ale na razie na szczęście obowiązuje 
konstytucja oparta na tradycyjnych wartościach, za-
chodnich wartościach, chrześcijańskich wartościach. 
I to jest zapisane. To właśnie polskie społeczeństwo 
chce państwa demokratycznego, trójpodziału władzy, 
wolności obywatelskich, czyli tego wszystkiego, co 
obecnie jest łamane, tego wszystkiego co – niestety, 
mówię to ze smutkiem – jest nieprzestrzegane przez 
dzisiejszą władzę.

Dzisiaj pan prezydent chce wydać 100 milionów zł 
na 2-dniowe referendum, no i dlatego pytałem o to 
pana ministra. Pytam: po co? Przecież wystarczy 
wyjrzeć za okno, wyjść z tego pięknego gmachu, 
przejść się i zobaczyć, jak wygląda dzisiaj władza 
bliżej ludzi: zasieki, kordony policji, brak prawa do 
zgromadzeń. To są problemy, które można zobaczyć 
tu i teraz.

Ponadto wyznaczenie terminu referendum w spra-
wie zmian w konstytucji bezpośrednio po wyborach 
samorządowych lub w trakcie tych wyborów wy-
woła szereg komplikacji merytorycznych i organi-
zacyjnych. Tak właśnie uważa Państwowa Komisja 
Wyborcza, której od dawien dawna już nie słuchamy. 
Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, że nakła-
danie się na siebie kampanii wyborczej i kampanii 
referendalnej, które mogą być prowadzone przez 
inne podmioty, będzie prowadzić do problemów 
związanych z finansowaniem i rozliczeniem dwóch 
odrębnych kampanii, tj. kampanii wyborczej i refe-
rendalnej. Państwowa Komisja Wyborcza wskazuje, 

szego wewnętrznego sporu na obszar międzyna-
rodowy, czego konkretnym przykładem są choćby 
informacje, które dzisiaj napływają z Europy, bar-
dzo niepokojące.

Do tego dochodzi dla mnie także pewien problem 
techniczny, jakości stanowienia prawa. Mówimy, że 
konstytucja z 1997 r. jest ułomna. Ale czy stać nas 
dzisiaj w sensie technicznym, w sensie praktycznym 
na to, aby napisać konstytucję lepszą? Przecież jeżeli 
spojrzeć na prawa, które są dzisiaj pisane, to widać, 
że one są nieustannie poprawiane. Czy stać nas na 
to, abyśmy napisali konstytucję lepszą? Czy jesteśmy 
zdolni do dyskusji ponad podziałami?

Trudno jest w sposób optymistyczny, pozytyw-
nie na te pytania odpowiedzieć, ale chciałoby się 
powiedzieć: no, spróbujmy chociaż dać sobie szan-
sę. Niewątpliwie stulecie odzyskania niepodległości 
w sposób szczególny sprzyja zrodzeniu się takiej 
szansy. Klimat obchodzenia stulecia niepodległości 
może te różne pęknięcia i napięcia w jakiejś mierze 
zneutralizować.

Dlatego ponawiam swój apel i to, o czym mó-
wiłem już w pytaniu, pewien apel minimum, coś, 
co w normalnej wspólnocie w ogóle nie powinno 
stanowić problemu, ale w naszej stanowi… Czy 
będziemy zdolni do tego, aby w jakimś kulmina-
cyjnym punkcie czy momencie obchodów stulecia 
niepodległości… Bo tych świetnych przedsięwzięć, 
na różnych obszarach, i lokalnych, i centralnych, 
przedsięwzięć, które są związane z obchodami 
niepodległości, jest bardzo dużo, naprawdę mają 
i elementy edukacyjne, i kulturowe, tutaj dużo 
dobrego już się dzieje. Ale czy stać nas na to, aby 
w jakimś kulminacyjnym momencie przeżywania 
tego stulecia w jednym miejscu zgromadzili się po 
prostu Polacy, przedstawiciele całej wspólnoty, byli 
prezydenci, byli premierzy itd., itd.? To wydaje się 
oczywiste i banalne, jednak z drugiej strony, pod 
względem politycznym, wydaje się, że jest to mało 
możliwe, że wymaga to czegoś więcej niż tylko 
prawidłowego wysłania zaproszeń. Czasami wydaje 
mi się, że tu jest potrzebna jakaś wręcz misyjna 
działalność, tak aby to było możliwe. A jeżeli tego 
minimum nie uda się zrealizować, no to po cóż 
mówić o przedsięwzięciu maksimum, jakim jest 
pisanie konstytucji na kolejne dekady? Czy stać nas 
na podjęcie takiego wysiłku? Chciałoby się opty-
mistycznie powiedzieć: dajmy sobie szansę, zagło-
sujmy pozytywnie, za wnioskiem pana prezydenta. 
No, najlepiej jednomyślne, bo jeżeli nie zgodzimy 
się w Senacie, to po cóż mówić o budowaniu takiej 
wspólnoty? Chciałoby się powiedzieć: dajmy sobie 
taką szansę, stulecie niepodległości powinno temu 
sprzyjać. Dziękuję.
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(senator W. Komarnicki) się powoływałem, była opracowywana w latach 
1993–1997, a więc w okresie wyraźnej dominacji 
ówczesnej koalicji SLD-PSL plus Unia Wolności. 
Pisanie tej konstytucji w zasadzie miało, z histo-
rycznego czy legislacyjnego punktu widzenia, 2 
etapy. Pierwszy etap to ten, gdy przewodniczącym 
Komisji Konstytucyjnej w ówczesnym Sejmie czy 
raczej w ówczesnym parlamencie, bo to była Komisja 
Konstytucyjna, był poseł Aleksander Kwaśniewski, 
a prezydentem Rzeczypospolitej był Lech Wałęsa. 
W tej konstytucji starano się przykroić kompetencje 
prezydenta. Jak pamiętamy, w Małej Konstytucji były 
tak zwane resorty prezydenckie, a więc te resorty, na 
których obsadę prezydent miał wpływ, czyli mini-
sterstwo obrony, ministerstwo spraw wewnętrznych 
i ministerstwo spraw zagranicznych. I wtedy krojono 
tę konstytucję, jak to się wówczas mówiło w żargo-
nie politycznym, tj. pisano ją w opozycji do Lecha 
Wałęsy. W momencie, w którym w 1995 r. Aleksander 
Kwaśniewski został prezydentem Rzeczypospolitej, 
nastąpiła zmiana wajchy. Zaczęto przeredagowywać 
całe fragmenty tego tekstu i rozważać, w jaki sposób 
to zrobić, żeby jednak zwiększyć kompetencje głowy 
państwa. I ten grzech, ten koniunkturalizm polityczny 
w zakresie ustrojowym, w zakresie zasadniczej kon-
strukcji władzy wykonawczej, kładzie się cieniem do 
dnia dzisiejszego. Bo faktem jest – bez względu na 
to, kto ma jaki pogląd na tę sprawę – że siła mandatu 
prezydenta pochodzącego z powszechnych wybo-
rów… Prezydent ma najsilniejszy demokratyczny 
mandat ze wszystkich organów władzy państwowej, 
no a kompetencje ma takie, jakie ma. Również cały 
szereg innych zapisów w tym projekcie konstytucji 
było przedmiotem nacisków ideologicznych czy pew-
nych koncepcji wynikających z ówczesnej sytuacji 
politycznej, z bliskiego jeszcze okresu PRL, który… 
No, ona była pisana kilka lat po tym, jak zmienił się 
ustrój w Polsce.

I takich spraw w konstytucji jest wiele. Przypomnę, 
że jest bardzo wiele zapisów – nie będę ich cytował, 
ale każdy zna konstytucję – w których określa się 
pewną normę konstytucyjną, a później, w szczegó-
łach, odsyła się do ustawy. To jest m.in. źródło kon-
fliktów i sporów interpretacyjnych o to, co jest zgod-
ne z konstytucją, a co nie jest zgodne z konstytucją. 
No, jest tu pewnego rodzaju dwoistość. Przecież cały 
spór o Trybunał Konstytucyjny czy cały spór o Sąd 
Najwyższy jest pochodną pewnych niekonsekwencji, 
nieprecyzyjności zapisów konstytucyjnych.

Pytanie, czy konstytucję należy zmienić. Ja akurat 
należę do tych osób, które były od początku krytyka-
mi tamtej konstytucji. Opublikowałem na ten temat 
cały szereg tekstów i wielokrotnie miałem okazję się 
w tej sprawie wypowiadać. Do pewnego momentu 
w oficjalnym, establishmentowym życiu politycz-
nym obowiązywał dogmat, że konstytucja jest do-

że zgodnie z art. 5 ustawy o referendum ogólnokra-
jowym do trybu przeprowadzenia głosowania stosu-
je się odpowiednio przepisy kodeksu wyborczego. 
Oznacza to między innymi, jak pisze Państwowa 
Komisja Wyborcza w listach, że uwzględnione po-
winny zostać m.in. przepisy dotyczące przeprowa-
dzenia referendum przez dwie obwodowe komisje: 
do przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz do 
ustalenia wyników głosowania w obwodzie w spo-
sób określony w kodeksie wyborczym. Jednocześnie 
zaznacza: w ustawie o referendum ogólnokrajowym 
określony został tryb powoływania jednej komisji. 
A zatem zachodzi kolizja przepisów w tym zakresie. 
Nie można zastosować przepisów kodeksu wyborcze-
go do powołania dwóch komisji w referendum ogól-
nokrajowym, gdyż tryb ten regulują przepisy ustawy 
o referendum ogólnokrajowym – pisze Państwowa 
Komisja Wyborcza. Komisja wskazuje też, że ustawa 
o referendum ogólnokrajowym przewiduje dostarcza-
nie kart do głosowania przez komisarzy wyborczych, 
a zgodnie z kodeksem wyborczym zapewnienie kart 
do głosowania należy do urzędników wyborczych.

My widzimy jasno, że organizacja referendum 
może skutkować wielkim bałaganem wyborczym 
i społecznym, dlatego zwracam się do wszystkich 
senatorów z prośbą o odrzucenie tego pomysłu pana 
prezydenta. Bardzo dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przypomnijmy sobie 25 maja 1997 r., niedzielę. 

Wtedy odbyło się w Polsce referendum konstytucyjne, 
które zatwierdziło opracowaną przez przedstawicieli 
grup politycznych zasiadających w ówczesnym parla-
mencie Konstytucję RP. Do urn udało się 12 milionów 
137 tysięcy osób, czyli 42,86% uprawnionych. 52,7% 
głosujących opowiedziało się za przyjęciem nowej 
ustawy zasadniczej. Przeciw było 45,9% głosujących. 
Mimo że ustawa o referendum z 29 czerwca 1995 r. 
w art. 9 ust. 1 stanowiła, iż referendum jest wiążące, 
gdy bierze w nim udział więcej niż połowa upraw-
nionych do głosowania, konstytucja została przyjęta. 
Stało się tak w wyniku orzeczenia Sądu Najwyższego 
– Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń 
Społecznych z 15 lipca 1997 r. Przypominam ten fakt, 
bo jest to dobry wstęp do naszej debaty.

Wysoka Izbo, otóż konstytucja, którą mamy obec-
nie, przyjęta w wyniku tego referendum, na które 
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(senator J.M. Jackowski) czy w którymś i będzie do tego starał się przekonać 
jak największą liczbę osób… No, to będzie element 
walki politycznej. I z tego punktu widzenia ten termin 
jest rzeczywiście trudny.

I druga sprawa. Ja się zgadzam, że 4 pierwsze py-
tania to są pytania natury zasadniczej – jaka miałaby 
być koncepcja państwa i w jakim kierunku należa-
łoby myśleć o ewentualnych zmianach w konstytu-
cji. Pozostałe – w tym bardzo już takie szczegółowe 
dotyczące zabezpieczeń socjalnych czy odniesienia 
do wartości, która oczywiście ma fundamentalne zna-
czenie, ale w takiej formule może być też elementem 
konfrontacji światopoglądowej i dyskusji na ten te-
mat – w moim przekonaniu powodują, że bardziej 
mamy niestety do czynienia z ankietą niż z typową 
retoryką referendalną. I dlatego pytałem pana mini-
stra, czy były rozważane opcje, żeby zmienić termin, 
względnie żeby zmniejszyć liczbę pytań. No, niestety 
do tego nie doszło.

Tak że, Panie Ministrze, dziękując panu prezyden-
towi, wyrażam przekonanie, że uda się wypracować 
i polityczne, i merytoryczne stanowisko, które prędzej 
czy później doprowadzi do opracowania konstytucji 
na miarę wyzwań Polski Anno Domini w pierwszej 
połowie XXI w.

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

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Najpierw chciałbym zacząć od sprostowania tego, 

co przed chwilą na samym wstępie powiedział pan 
senator Jackowski, choć być może wynika to tylko 
z niezręczności sformułowania. Mianowicie z jego 
wypowiedzi wynikało, że konstytucja z 1997 r. acz-
kolwiek nie uzyskała frekwencji w wysokości 50%, 
to mimo wszystko została zatwierdzona przez odpo-
wiednią izbę Sądu Najwyższego. Czyli z jego wy-
powiedzi…

(Senator Jan Maria Jackowski: Referendum było.)
Referendum konstytucyjne, tak.
(Senator Jan Maria Jackowski: Sam akt referen-

dum został zatwierdzony przez Sąd Najwyższy…)
Ja rozumiem, ale z tej wypowiedzi wynikało, 

jakoby doszło tutaj do jakiegoś, przepraszam za 
słowo, przekrętu, czyli że Sąd Najwyższy się nie 
spisał, co notabene byłoby pewnie jeszcze kolejnym 
argumentem do tego, żeby rozpędzić sędziów Sądu 
Najwyższego. Otóż tak nie było. Było tak, że Sejm 
przyjął ustawę konstytucyjną i w tej ustawie kon-
stytucyjnej, przyjętej 2/3 głosów, prawidłowo, co do 
trybu uchwalania konstytucji zapisał, że odbędzie się 

skonała i nie można jej zmienić, a kto chce zmieniać 
konstytucję, ten w gruncie rzeczy podpala państwo 
i chce zniszczyć pewną wypracowaną, ustabilizowa-
ną konstrukcję państwa. W tej chwili to się zaczęło 
zmieniać. Minęło dwadzieścia kilka lat od momentu, 
kiedy ona została przyjęta, minęło już jedno pokole-
nie, zmieniły się realia polityczne, zmieniły się realia 
geopolityczne, jesteśmy członkiem NATO, jesteśmy 
w Unii Europejskiej i widać, że ta konstytucja po 
prostu prędzej czy później będzie musiała zostać 
zmieniona. Takie są fakty, czy to się komuś podoba, 
czy nie podoba. Oczywiście, przedmiotem dyskusji 
jest to, w jaki sposób należy ją zmienić.

I chciałbym w tym momencie złożyć na ręce pana 
ministra podziękowania dla pana prezydenta za za-
inicjowanie debaty konstytucyjnej, ponieważ dzięki 
temu, że pan prezydent osobiście się w to zaangażo-
wał, zostało to podniesione do rangi bardzo ważnego 
elementu agendy debaty publicznej. Przez ostatnie 
kilkanaście miesięcy w przestrzeni publicznej poja-
wiło się bardzo wiele wypowiedzi na ten temat i jest 
to niewątpliwie bardzo cenne. Z tego punktu widzenia 
bardzo dobrze się stało, że pan prezydent rozpoczął 
tę dyskusję, która notabene w naszym środowisku 
szeroko rozumianego obozu dobrej zmiany z róż-
ną intensywnością trwa od wielu lat. Różni politycy 
wypowiadali się już na temat konstytucji. Nie jest 
tak, że ten temat jest zupełnie nowy, że on w debacie 
publicznej nie istniał, ale intensyfikacja tej dyskusji, 
te konsultacje, które przeprowadzali i pan prezydent, 
i jego współpracownicy, i obecny na sali pan minister 
Mucha, ten materiał, który został zebrany w toku tych 
konsultacji… No, jest to bardzo cenny materiał, który 
moim zdaniem będzie miał fundamentalne znaczenie 
dla przyszłego kierunku tych zmian, które prędzej 
czy później w konstytucji nastąpią.

Przechodzę do kwestii referendum. Panie 
Ministrze, od początku zwracałem uwagę w wypo-
wiedziach medialnych na to, że według mojej oceny 
jako praktyka, jako senatora, który pracuje w okrę-
gu, połączenie referendum z takim wydarzeniem jak 
11 listopada, szczególnie w kontekście stulecia nie-
podległości – aczkolwiek merytorycznie wydaje się 
bardzo uzasadnione i ja się zgadzam z tą argumenta-
cją, że kiedy dyskutować o konstytucji, jak nie w ta-
kim momencie… Ale znając praxis życia politycznego 
w Polsce, poziom napięć, który niestety schodzi też 
na poziom samorządów, i mając w pamięci, że to 
święto będzie przede wszystkim organizowane we 
wszystkich praktycznie gminach w Polsce przez ich 
włodarzy, i mając w pamięci, że to referendum będzie 
się jednak wiązało z pewną kampanią polityczną – bo 
ktoś będzie za odpowiedzią w trzecim czy w czwar-
tym, czy w ósmym pytaniu, a przeciw tej w siódmym 
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(senator M. Borowski) mywano to społeczeństwo, opowiadano mu banialu-
ki dotyczące tego, jak to dobrze będzie po wyjściu. 
A ponieważ u wrót Wielkiej Brytanii koczowali imi-
granci, to w związku z tym ludzie, którzy obawiali 
się tego – notabene mieli już imigrantów u siebie – 
wypowiedzieli się tak, jak się wypowiedzieli. Dzisiaj 
być może by zmienili decyzję, ale jest za późno.

Tak więc dlatego proszę nie używać takich argu-
mentów, że jak ktoś jest przeciw, to nie chce oddać 
głosu narodowi. W takiej sprawie musimy rozpatry-
wać, że tak powiem, sine ira et studio, jakie to są 
pytania, po co, co z nimi będzie dalej, czy ludzie wie-
dzą, na jakie pytania odpowiadają itd. I w związku 
z tym… Ja już pomijam kwestię, że jest pewną mimo 
wszystko nieprzyzwoitością, że prezydent, który miał 
być strażnikiem konstytucji, a jest grabarzem konsty-
tucji, ogłasza referendum i mówi o tym, jakże ważna 
jest konstytucja. Ale to zostawię na boku.

Otóż w tych pytaniach jest… Znaczy ja powiem 
tak: moim zdaniem prezydent wymyślił to referen-
dum, pomijając już kwestię zyskania pewnego po-
klasku i poparcia, głównie dla jednego pytania, tzn. 
czy ma być system prezydencki, czy nie, bo to tak 
naprawdę go interesuje. Cała reszta to są różnego 
rodzaju ozdobniki. No, a już te dotyczące lepszych 
gwarancji dla rolnictwa, lepszych gwarancji dla ma-
tek, dla ojców, dla niepełnosprawnych, dla pracy… 
nie wiem, gdzie tam jeszcze te lepsze gwarancje są…

(Głos z sali: Dla emerytów.)
Jak mówi pan minister Mucha: na nasze spotkania 

właśnie przychodzili i mówili, że to jest potrzebne. 
No, proszę państwa, to jakaś kpina jest. Znaczy co, 
każdy przyjdzie i powie: to proszę tutaj zagwaranto-
wać coś dla mnie? Ja się w ogóle dziwię: a gdzie górni-
cy? Czy górnicy nie przychodzili na wasze spotkania? 
Dlaczego nie ma lepszych gwarancji dla kopalnictwa 
w Polsce? A leśnicy? Oni są przerażeni tym, że będą 
prywatyzowane lasy, więc dlaczego tego tu nie ma? 
Tak więc tam się znalazły po prostu takie wabiki fre-
kwencyjne: jest coś dla rolników, to pewnie przyjdą 
i zagłosują; jest jeszcze dla samorządowców… itd., 
itd. To jest trochę kompromitujące, powiem szczerze, 
Panie Ministrze.

Kilka pytań, które rzeczywiście dotyczyły 
spraw ustrojowych, czyli sprawy ordynacji wy-
borczej, sprawy systemu władzy wykonawczej czy 
sprawy referendum obligatoryjnego, tonie w tym 
wszystkim. Na dodatek są one silnie nieprecyzyjne. 
Ja polemizowałem z panem ministrem na posiedze-
niu komisji i powtórzę to teraz. Owszem, ustawa 
o referendum mówi, że jeśli są 3 możliwe odpowie-
dzi, to za wiążącą, oczywiście przy odpowiedniej 
frekwencji, uznaje się tę odpowiedź, przy której 
było najwięcej głosów. No niby logiczne. Prawda? 
Ale popatrzmy teraz na pierwsze pytanie, gdzie 
są opcje: nowa konstytucja, zmiany w konstytucji, 

referendum i że w tym referendum znosi się wymóg 
50-procentowej frekwencji. Czyli wszystko odbyło się 
lege artis, a Sąd Najwyższy stwierdził tylko ważność 
tego referendum, bo nic takiego się tam nie działo, 
żeby je zakwestionować. Tak więc tyle tytułem spro-
stowania.

Teraz jeżeli chodzi o ten projekt, który dzisiaj 
omawiamy… Otóż, po pierwsze, ja bym chciał popo-
lemizować trochę z taką tezą, która jest tezą demago-
giczną i jest uprawianiem takiego hazardu moralnego, 
takiego szantażu moralnego. Mianowicie mówi się – 
pan minister tego używa i pan prezydent, i niektórzy 
dyskutanci – że ci, którzy się sprzeciwiają przedsta-
wionej koncepcji, sprzeciwiają się temu, żeby naród 
się wypowiedział. Czyli w związku z tym blokują 
naród, a jak blokują naród, to nie powinni być przed-
stawicielami tego narodu, mówiąc krótko. A więc są 
osobnikami dosyć podejrzanymi. Otóż jest to teza 
z gruntu fałszywa i niebezpieczna. Po to w konsty-
tucji zapisano, że prezydent nie może samodzielnie 
uchwalić tego referendum, tylko musi mieć zgodę 
Senatu, aby decyzje jednej osoby, władzy wykonaw-
czej, były kontrolowane, aby były one kontrolowane 
przez władzę ustawodawczą. Dlaczego? No, dlatego, 
że referendum to jest bardzo poważna sprawa. My 
wiemy, że jeżeli tam będzie odpowiednia frekwencja, 
to mamy nakaz. I jeżeli ktoś samodzielnie np. ogłosi 
referendum w sprawie, której wynik może przynieść 
poważne szkody, to taką inicjatywę trzeba zastopo-
wać. No, powiedzmy sobie, przykładowo prezydent, 
z jakichś powodów, np. takich, że to mu przysporzy 
popularności, doszedłby do wniosku, że ogłosi re-
ferendum z pytaniem: czy jesteś za przywróceniem 
kary śmierci w Polsce. Znamy nastawienie ludzi do 
tego, znamy sondaże, wiemy, jakie są, i jest bardzo 
prawdopodobne, że ten wynik byłby pozytywny. I co 
my wtedy z tym zrobimy? A przecież cała elita po-
lityczna – no, pomijam oczywiście niektóre osoby, 
które są zwolennikami kary śmierci – generalnie jest 
przeciw, wie, że to nie jest rozwiązanie. Już pomijam 
nasze zobowiązania unijne w tej sprawie. W związku 
z tym jest Senat i ten Senat wszechstronnie rozważa 
to, o czym tu mowa, i nie musi się na to godzić.

Mało tego, bywają również sytuacje, w których 
referendum jest w ogóle niewskazane, to są sytuacje, 
w których mamy do czynienia z jakimś, tak się wy-
rażę, podwyższonym stanem emocjonalnym społe-
czeństwa. I wrzucenie w tym momencie referendum 
może przynieść fatalne skutki. No, takim przykładem 
był brexit.

(Senator Władysław Komarnicki: Tak jest.)
Tam pan Cameron chciał pokazać wszystkim, że 

społeczeństwo brytyjskie jest przeciw wyjściu z Unii 
Europejskiej, i dopuścił do kampanii, w której okła-
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(senator M. Borowski) Bezwzględna większość to jest więcej niż połowa 
głosujących. Wstrzymujący się są przeciw. To tak 
na marginesie. Ja nie chcę być przeciw. Uprzejmie 
informuję, że jedyne, co mogę zrobić w tej sprawie, 
to nie przeszkadzać prezydentowi, ale też mu nie po-
magać. Nie wezmę udziału w tym głosowaniu. Gdyby 
przypadkiem referendum się odbyło, na pewno nie 
wezmę w nim udziału, bo na tego rodzaju pytania 
odpowiadał nie będę. Nie będę też nikogo zachęcał 
do udziału. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Wysoki Senacie! Panie Marszałku! Panie 

Ministrze!
Dzisiaj nie mogę postąpić inaczej, niż zwrócić 

się do prezydenta Rzeczypospolitej, aby przestał ła-
mać konstytucję i nie uczestniczył w machinie de-
molowania praworządności i ograniczania wolności 
obywatelskich w Polsce. Ktoś, kto nie potrafi szano-
wać obowiązującej, legalnej ustawy zasadniczej, nie 
ma moralnego prawa do rozpisywania referendum 
w sprawie nowej konstytucji. I w zasadzie nie mam 
już nic więcej do powiedzenia panu prezydentowi. 
Proszę tylko pana ministra o przekazanie tych słów, 
bo myślę, że nie jestem jedyną osobą w Polsce, która 
tak myśli. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

To chyba św. Augustyn powiedział: chroń mnie, 
Boże, przed zgubnym poczuciem, że mam powie-
dzieć coś na każdy temat. Gratuluję pani senator 
Zdrojewskiej bardzo lapidarnej, ale jednocześnie 
wyrazistej wypowiedzi.

W tym momencie rozmawiamy o referendum, nie 
rozmawiamy o konstytucji, tak że pozwólcie państwo, 
że przez te dane mi 10 minut skupię się na stronie 
technicznej. Mam wrażenie, że mogę się w tym za-
kresie wypowiadać, ponieważ układam pytania egza-
minacyjne w kilku specjalnościach medycznych i, co 
więcej, recenzuję pytania, które są przysyłane przez 
innych, a ponadto wielokrotnie recenzowałem prace 
doktorskie czy habilitacyjne.

nie ruszać konstytucji. Powiedzmy sobie, że za 
nową konstytucją opowiada się 40%, za zmianami 
w konstytucji 30%, a za nieruszaniem 30%. Pan 
minister Mucha powiedział, że pan prezydent przy 
takim wyniku natychmiast zabierze się do pisania 
nowej konstytucji, bo 40% głosów padło na pierw-
szą odpowiedź. Ja bardzo przepraszam: 60% jest 
przeciw, 60% nie chce zmieniać konstytucji. Jedni 
w ogóle nie chcą, a drudzy mówią, że wystarczą 
poprawki. A więc widać wyraźnie, że przy tym 
pytaniu pan prezydent się wikła i że jeżeli miałby 
to realizować, to realizowałby to wbrew większości 
społeczeństwa.

Podobnie jest, jeżeli chodzi o sprawę ordynacji, 
gdzie mamy pewną mieszaninę: nic nie ruszać, okręgi 
jednomandatowe i mieszane. A co to znaczy „mie-
szane”? Nie wiadomo. Pan minister mówi: będzie 
kampania i będziemy o tym opowiadać.

Proszę państwa, gdyby było jedno pytanie i wo-
kół niego toczyłaby się kampania, to rzeczywiście 
wszyscy by się wokół tego skupili i może czegoś by 
się dowiedzieli. Ale tu jest 10 pytań. Ta kampania bę-
dzie od Sasa do Lasa. Już nie mówię o tym, że będzie 
się odbywała w okresie wyborczym. Pomijam to, bo 
uważam, że tego rodzaju referendum nie powinno się 
odbyć w żadnym okresie…

(Głos z sali: Czasu nie ma…)
Dalej. Są tam takie kwestie jak zapisanie w kon-

stytucji 500+ i wieku emerytalnego. Pan minister 
Mucha na posiedzeniu komisji mówił, że to są tylko 
przykłady. No, ale one są zawarte nie w uzasadnieniu, 
tylko w pytaniach. W związku z tym każdy, kto przyj-
dzie do lokalu i przeczyta pytanie, dojdzie do wnio-
sku, że jak za tym zagłosuje i jak będzie większość, to 
500+ i wiek emerytalny będą zapisane w konstytucji. 
Proszę państwa, do czego to prowadzi?

I wreszcie, na koniec: czy to referendum jest kon-
stytucyjne, czy nie? Znam różne opinie w tej spra-
wie. Ja akurat nie jestem krytykiem czy zwolenni-
kiem tezy o niekonstytucyjności tego referendum. 
Uważam, że prezydent może się spytać. To są akurat 
ważne sprawy, przynajmniej część z nich jest ważna, 
i prezydent może się o nie spytać. Jest oczywiście 
pytanie „po co?”, ale o tym już mówiłem. W sytuacji, 
w której są tego rodzaju zastrzeżenia, jest pytanie, 
jak w tej sprawie głosować. Ponieważ uważam, że 
prezydent może się pytać, to nie chciałbym głosować 
przeciw. No ale nie mogę też głosować za. Mógłbym 
się wstrzymać, ale – to informacja dla wszystkich 
państwa, zwłaszcza dla koleżanek i kolegów z PiS – 
wstrzymanie się jest głosem przeciw, ponieważ w tej 
kwestii musi być bezwzględna większość.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)
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(senator T. Grodzki) powiaty i województwa? A co będzie… Ja np. byłbym 
za tym, żeby zlikwidować powiaty. Jak mam odpo-
wiedzieć na pytanie: czy jestem za uregulowaniem? 
Tak czy nie? Gminy są dla mnie okej, województwa 
też są okej.

Nie mówię już o głębszych problemach, o któ-
rych wspomniałem w pytaniu. W kontekście okręgów 
jednomandatowych istnieje pojęcie gerrymandering, 
czyli szycia okręgów pod konkretną siłę polityczną. 
Jest to prawnie chronione, jest tak choćby we Francji 
czy w Wielkiej Brytanii, i to musiałoby być rów-
nież prawnie chronione w Polsce, gdybyśmy mieli 
odpowiedzieć na to pytanie, że jesteśmy za okręgami 
jednomandatowymi dla wszystkich.

Miałem wrażenie, że w tym referendum będziemy 
odpowiadać na fundamentalne pytania: czy posłów 
ma być nadal 460, czy może 230, czy może 200 albo 
czy kadencja prezesa Sądu Najwyższego ma faktycz-
nie trwać 6 lat, czy zależeć od wieku tegoż preze-
sa? Takich pytań nie ma, za to jest pytanie, które 
można określić retorycznym, żeby nie powiedzieć, 
że trywialnym: czy jest pan, pani za zagwaranto-
waniem w konstytucji RP ochrony polskiego rolnic-
twa i bezpieczeństwa żywnościowego Polski? No, to 
jest pytanie retoryczne. A co będzie, gdy większość 
odpowie, że nie? Co z tym zrobimy? Będziemy się 
zastanawiać, że wzmagamy import zboża? Jak do 
tego podejdziemy?

Summa summarum, generalnie nie jestem prze-
ciwko instytucji referendum. Mogliśmy się uczyć od 
tych, którzy mają w tym ogromną wprawę, miano-
wicie od Szwajcarów, którzy niezwykle starannie, 
zanim przygotują referendum, formułują zazwy-
czaj 1, 2 pytania, chyba maksymalnie 3 pytania, 
o ile pamiętam. Gdy było referendum w 1997 r., to 
– jak sam tu powiedział jeden z moich szanownych 
przedmówców – było to konsultowane ze wszystkimi 
siłami politycznymi, było to wypracowane w trud-
nej, czasami burzliwej dyskusji. Tutaj tego w ogóle 
nie było. Ja nie pamiętam, żeby z naszym klubem, 
z naszą partią, z naszym przewodniczącym ktoś 
cokolwiek w tej materii konsultował. Ale widać taka 
teraz jest tradycja. Reasumując, chcę powiedzieć, że 
przy całym szacunku dla pana ministra, przy sza-
cunku dla prezydenta Rzeczypospolitej, abstrahując 
od konotacji politycznych i od preferencji politycz-
nych, z punktu widzenia logiki, porządku prawnego 
i jakości serwowanego naszym wyborcom prawa 
nie będę mógł zagłosować za tak przygotowanym 
referendum. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Radziwiłł w trybie sprostowania. 

Proszę.

Muszę powiedzieć, że jestem zdziwiony, że 
pan prezydent Duda, mając do dyspozycji potęż-
ny aparat, pieniądze i możliwości przygotowania 
doskonałego dokumentu, każe nam dyskutować 
o rzeczy, o której najłagodniej można powiedzieć, 
że jest mocno niedoskonała. Bo jeżelibyśmy prze-
analizowali te pytania w stylu naukowym, w stylu 
recenzji naukowej, to żadne z nich nie zostałoby 
zaakceptowane. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że 
na pierwsze pytanie: czy jest pan za uchwaleniem 
nowej konstytucji, za uchwaleniem zmian, czy za 
pozostawieniem konstytucji RP bez zmian, więk-
szość odpowie: bez zmian, a na pytanie trzecie: czy 
jest pan za systemem prezydenckim, gabinetowym, 
czy za utrzymaniem obecnego modelu, większość 
odpowie, że jest za systemem prezydenckim. I co 
z tym fantem dalej zrobić? Zresztą wydaje się, że 
jak na pierwsze pytanie padnie odpowiedź o pozo-
stawieniu konstytucji RP bez zmian, to cała reszta 
będzie trochę bezprzedmiotowa. To tak pod roz-
wagę.

Referendum ma być konsultacyjne, jak pan mi-
nister mówił. Na konsultację wydawać 150 milio-
nów zł? Może nas stać, ale wydaje się, że zrobienie 
dużego badania opinii publicznej, które też dałoby 
jakąś wiedzę, byłoby sporo tańsze.

Mówiono tu o referendum prezydenta 
Komorowskiego. Niemcy mają takie powiedzenie: 
einmal ist keinmal, czyli jeden raz to nic. Jeżeli ktoś 
raz popełni błąd, to mu się wybacza, ale jeżeli drugi 
raz ten sam błąd popełnia, to znaczy, że jest niemądry, 
żeby nie użyć bardziej radykalnego określenia. Po 
niemiecku to brzmi: Idioten.

Ale wracam do pytań. Pytanie szóste: czy jest 
pan lub pani za konstytucyjnym unormowaniem 
członkostwa RP w Unii Europejskiej i NATO z po-
szanowaniem zasad suwerenności? A co będzie, jak 
nas wyrzucą z tego NATO, jak nas wyrzucą z tej 
Unii Europejskiej? Nie mamy na to jako naród szcze-
gólnego wpływu. To co, będziemy znowu zmieniali 
konstytucję? Podany jest przykład 500+. A co bę-
dzie, jeśli zdarzy nam się inflacja jak w Wenezueli 
i za chwilę te 500 zł będzie warte tyle co bułka? 
Czy zapiszemy w konstytucji, że każdy powinien 
otrzymywać bułkę? No, proszę państwa, to jest in-
fantylne i śmieszne.

Czy jest pan za konstytucyjnym zagwarantowa-
niem szczególnej ochrony pracy oraz prawa do eme-
rytury? Jest tu podane 60 i 65 lat. Dyskutowaliśmy 
o wieku emerytalnym. Wydaje się, że bardziej jest on 
pochodną możliwości ekonomicznych państwa niż 
zapisów konstytucyjnych, ale może się mylę.

Pytanie dziesiąte: czy jest pan, pani za uregulowa-
niem w konstytucji RP podziału jednostek na gminy, 
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dzeniach cyklicznych, będzie Marsz Niepodległości. 
Przypominam ubiegłoroczny: minister Zieliński mó-
wił o pięknym marszu patriotycznym, TVP Info – 
o wielkim marszu patriotycznym. A co mówiły hasła 
na marszu? „Biała Europa”, „Czysta krew”. I to będzie 
11 listopada.

Termin wyborów? Oczywiście będzie to 21 paź-
dziernika i 4 listopada, a referendum odbędzie się 
11 listopada. Myślę, że to już jest uzgodnione – choć 
nie wiem, czy pan prezydent już podpisał wczoraj-
szą ustawę. Pewno teraz, na dniach, bardzo szybko 
się dowiemy o tych terminach, że takie one będą. 
Oczywiście może państwo jeszcze nie wiecie o tym, 
ale… Nie ma tu pana Marka Martynowskiego, ale 
jestem przekonany, że on zapewne wie… Jeśli wy 
jeszcze nie wiecie, jak zagłosujecie, to on wam powie. 
I ja nie mam wątpliwości co do tego, jak zagłosujecie. 
No i nie ma obawy, to nie my będziemy decydować, 
tylko to wy będziecie decydować.

Pytań Państwowej Komisji Wyborczej – to jest 
to, o co pytał pan senator Rulewski – nie można było 
zadać. Moim zdaniem nie można przeprowadzić re-
ferendum ogólnopolskiego bez zmiany kodeksu wy-
borczego. Pewnie będziemy czekać i okaże się, że 
błyskawiczna zmiana będzie potrzebna.

Proszę państwa, zgodnie z prawem referendum jest 
wymagane przy zatwierdzaniu zmian w konstytucji. 
A tu mamy do czynienia z referendum konsultacyj-
nym. Można to oczywiście przeprowadzić w sposób 
prosty, niewielkim kosztem, w sposób przyjazny dla 
suwerena. Już o tym państwu mówiłem, teraz jeszcze 
tylko pokażę przykład, jak w prosty sposób można 
przeprowadzić referendum. To jest akurat przykład 
z referendum w Miami na Florydzie: oto druk refe-
rendalny, w nim 12 pytań – my mamy 10 pytań, więc 
tak samo by się zmieściły na tej kartce. Kartka, Panie 
Senatorze Czerwiński – ja tylko powtórzę – jest bar-
dzo czytelna i można ją łatwo złożyć. Kod paskowy 
jest do odczytania, nie ma więc żadnych wątpliwości, 
kto zagłosuje. Wystarczy w tych kółkach – bo tu są 
takie elipsy – zaznaczyć, za czym się głosuje, czyli 
to bardzo prosta sprawa, po czym włożyć kartę do 
koperty i odesłać, wraz z kodem, z powrotem. I takie 
referendum konsultacyjne można zrobić w bardzo 
prosty sposób, bez wielkich nakładów finansowych 
i bez problemu. To, co pan senator Czerwiński mó-
wił… Ja sobie zdaję sprawę z tego, że niektóre osoby 
przyjdą przygotowane na to referendum. To wszystko 
będzie zależało od kampanii referendalnej – od tego, 
jaka ona będzie. A ona będzie obszerna, o czym pań-
stwa mogę już dzisiaj zapewnić. Bo będzie chodziło 
o przykrycie wyborów samorządowych i będzie się 
mówić o 500+, będzie się mówić o wieku emerytal-
nym itd. I o tym wszystkim będzie głośno i w prasie, 
i w telewizji. A że przy okazji są wybory samorzą-
dowe, a potem będą parlamentarne… I w związku 

Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja muszę powiedzieć, że chyba nie tylko ja po-

czułem się uderzony, obrażony nieprzyzwoitymi, 
obraźliwymi słowami, które pan senator Grodzki 
skierował w stronę urzędu prezydenta. To wymaga 
zauważenia. Ja muszę powiedzieć, że są jakieś granice 
dyskusji i używanie słów oczywiście obraźliwych 
w stosunku do prezydenta, bez względu na stosunek 
do jego propozycji, nie licuje z godnością tej Izby. 
Chcę wyrazić tu swoje uczucia wielkiej przykrości 
i – jeśli można to zrobić w taki sposób, zastępczo – 
przeprosić pana prezydenta za to, że takie słowa tutaj 
padają. Przepraszam bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Tomasz Grodzki: Panie Marszałku…)
Pan senator w jakim trybie?
(Senator Tomasz Grodzki: Sprostowania.)
Proszę.

Senator Tomasz Grodzki:
Bardzo proszę o przytoczenie konkretnego frag-

mentu, w którym obraziłem pana prezydenta Dudę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Już? Dziękuję.
Teraz głos ma pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, zaczynam się bać w takim ra-

zie…
Kilka kwestii. Pierwsza jest taka uwaga: naj-

pierw trzeba przestrzegać konstytucji, na którą się 
przysięgało, żeby mieć argumenty co do jej zmiany. 
I pytanie: czy to jest właściwy moment na zmianę 
konstytucji? Moim zdaniem nie.

Pytania referendalne to następna kwestia. No, 
oczywiście, dla każdego coś miłego. Moi przed-
mówcy przed chwilą o tym mówili, ja tylko powtórzę 
króciutko hasła: 500+; emerytura 60–65 lat; okręgi 
jednomandatowe, wielomandatowe czy mieszane; 
chrześcijańskie źródła; Unia Europejska; rolnictwo; 
rodzina. To tylko hasła. O co tu chodzi? O frekwencję, 
o to, żeby jak najwięcej osób zachęcić do pójścia na 
to referendum.

Termin referendum: 11 listopada. A to jeszcze ci-
sza referendalna musi być. No, w całym kraju będą 
obchody, w Warszawie, zgodnie z ustawą o zgroma-
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(senator P. Florek) między ideą napisania nowej konstytucji a zmianą 
obecnej? Przecież tak naprawdę każdy element ujęty 
w referendum można zawrzeć zarówno w zmienio-
nej konstytucji, jak i w nowej konstytucji. Ale o ile 
można sobie wyobrazić modyfikację aż 10 problemów 
ujętych w referendum, o tyle trudno sobie wyobrazić 
tworzenie nowej konstytucji na podstawie jedynie 
10 problemów. Obywatele staną więc przed dylema-
tem, czy, opowiadając się za nową konstytucją, dają 
zielone światło do jej ponownego redagowania, oczy-
wiście bez wiedzy, jak zostaną rozważone inne pro-
blemy, ujęte, przypomnę, w 243 artykułach. A jeżeli 
dominująca odpowiedź w referendum będzie brzmiała 
„należy zostawić konstytucję bez zmian”, to o czym 
powiedzą Polacy, zakreślając tę odpowiedź? Czy to 
będzie oznaczało, że nie widzą potrzeby zmian kon-
stytucji? A może nie wierzą inicjatorowi referendum 
w czystość jego intencji, nie wierzą, że referendum 
konstytucyjne służy idei znalezienia najlepszych 
rozwiązań konstytucyjnych, tylko innym celom? 
Będą mieli prawo do takich podejrzeń, bo kadencja 
obecnego prezydenta Polski, inicjatora referendum 
konstytucyjnego, przebiega w atmosferze ciągłych 
oskarżeń pod jego adresem o łamanie polskiej kon-
stytucji. Tych oskarżeń jest tak wiele i z tak wielu 
źródeł pochodzą, że nie sposób je lekceważyć. Mówią 
o tym politycy opozycji, co jeszcze można zrozumieć, 
mówią autorytety prawnicze i naukowcy, czego już 
nie należy lekceważyć, mówią też przedstawiciele 
instytucji publicznych i europejskich. Przeciwko ła-
maniu konstytucji przez prezydenta protestują tysią-
ce Polaków, bardzo często ubierając się w koszulki 
z napisem „konstytucja” czy wykorzystując inne 
akcesoria, które świadczą o tym zagrożeniu, tak jak 
i ja się wyposażyłem w takie akcesorium. Jest zatem 
wielce prawdopodobne, że duża część Polaków, któ-
rzy zdecydują się na udział w referendum, wybierze 
odpowiedź „pozostawić konstytucję”, bo nie wierzy 
w szlachetność intencji prezydenta.

I nie będę przepraszał pana prezydenta za to po-
dejrzenie, tym bardziej że wśród pytań zabrakło wła-
śnie tych, które odnoszą się do powtarzanych od lat 
oskarżeń. Jak bowiem można uwierzyć w szczerość 
intencji, skoro trwająca 3 lata bitwa o niezawisłość 
sądownictwa, o szanowanie konstytucyjnej zasady 
trójpodziału władzy nie znajduje żadnego odniesienia 
w referendum? Czy ma to oznaczać, że dla prezydenta 
Polski nie istnieje żadna wątpliwość co do zasadności 
protestów i oskarżeń, których skala jest nieporówny-
walna z żadnymi aktami społecznymi tego rodzaju 
w III Rzeczypospolitej? Jeżeli tak jest, to dla mnie 
także nie istnieje żadna wątpliwość, że referendum 
będzie wykorzystane do bieżących celów środowiska 
politycznego, z którego wywodzi się prezydent.

Wybór terminu referendum konstytucyjnego też 
świadczy o tym, że chce się zagrać na emocjach, 

z tym przeprowadzi się tę kampanię, i dlatego tak ona 
będzie wyglądała. I teraz pytanie: czy ten, kto pójdzie 
na to referendum, będzie miał… No, z pół godziny 
mniej więcej trzeba mieć, żeby odpowiedzieć na te 
pytania. Jeżeli to będzie taka większa karta, trzeba 
będzie szukać, patrzeć… Będzie to trwało. Nie bę-
dzie to zachęcało do wyborów. No, ale na szczęście 
te pytania zachęcają do wyborów, bo każdy będzie 
chciał o chrześcijańskich korzeniach, o rolnictwie, 
o rodzinie, okręgach jednomandatowych… Kukiz’15, 
proszę bardzo. Nie wspomnę o 500+, a i tu jest za-
chęta… I dlatego można przewidywać, że ze 20% 
pójdzie na to referendum. Świetnie. Ale można też, 
Panie Senatorze Czerwiński, siąść sobie w domu, spo-
kojnie to przeanalizować, zaznaczyć sobie te miejsca, 
ładnie włożyć to wszystko w kopertę i odesłać. I nie 
byłoby problemu. To na pewno byłoby dla suwerena 
prostsze…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, ale to…)
Tak, tak, ja mówię do pana, bo pan ten temat po-

ruszał. To byłoby bardzo proste. Można by sobie po-
czytać to na spokojnie i oddać głos.

Reasumując, proszę państwa, powiem, że referen-
dum będzie. Wiadomo, o co chodzi. Chodzi o kam-
panię referendalną, która będzie w odpowiednim ter-
minie i będzie miała określony cel. W związku z tym 
nie mam żadnych wątpliwości, że państwo poprzecie 
zorganizowanie tego referendum. A jaki będzie tego 
skutek, to będziemy później na ten temat rozmawiać. 
Dziękuję.

(Głos z sali: Brawo!)

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

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Referendum konstytucyjne to duże przedsięwzię-

cie społeczne, polityczne, organizacyjne, a także fi-
nansowe. Powinno zatem przynieść adekwatne do 
tego wysiłku korzyści. Przede wszystkim powinno 
dać odpowiedź na pytanie o konkretne rozwiązania 
ustrojowe, jakie Polacy preferują. Powinno dać od-
powiedź taką, by później ci, którzy w referendum 
wzięli udział, nie mieli wątpliwości, jakie rozwiązania 
wybrali.

Niestety, układ tych pytań i ich ogólnikowość ta-
kich gwarancji nie dają. Już pierwsze pytanie rodzi 
kłopot. Bo jakie wnioski można wyciągnąć z odpo-
wiedzi na to pytanie? Jaka dla obywatela jest różnica 
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(senator J. Wcisła) Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na wstępie jedna uwaga. Ja będę przedstawiał 

całkowicie prywatne zdanie…
(Senator Jan Rulewski: Tutaj nie ma prywatnych.)
…po to, żeby przekonać pana ministra do pewnych 

rozwiązań i być może znaleźć jakieś rozwiązanie na 
przyszłość.

Pierwsza sprawa. Co to jest referendum? To jest 
pytanie narodu, pytanie obywateli o jakieś sprawy. 
To pytanie można uszczegółowić: czy pytać, kiedy 
pytać, jak pytać i o co pytać? Jeśli chodzi o pierwszą 
kwestię, to całkowicie zgadzam się z propozycją pana 
prezydenta. Na pytanie „czy”, odpowiadam „tak”. 
Należy pytać. Jeśli chodzi o 3 pozostałe pytania, to 
odpowiedź niestety brzmi „nie”: nie wtedy, kiedy jest 
to proponowane, nie w ten sposób i nie o to.

Teraz będę próbował to uzasadnić. Pierwsza kwe-
stia: czy pytać? Otóż to pytanie jest częścią pytania 
szerszego, mianowicie o to, czy nadszedł czas – nie-
którzy nazywają to momentem konstytucyjnym – 
na zmianę konstytucji i czy w procesie tej zmiany, 
uchwalenia nowej konstytucji należy umiejscowić 
referendum konsultacyjne. Tak.

Dlaczego uważam, że nadszedł czas na zmianę 
konstytucji? Z 3 powodów. Powód pierwszy – chyba 
wszyscy się z tym zgodzimy – jest taki, że ta kon-
stytucja nie jest ideałem. Dlaczego? Po pierwsze, jest 
przegadana. Jest w niej mnóstwo przepisów technicz-
nych, które w ogóle nie powinny znaleźć się w kon-
stytucji. Po drugie, pomimo tego, że jest tak obszerna, 
zawiera luki. Trybunał Konstytucyjny, i w nowym 
składzie, i w starym składzie, te luki uzupełniał, np. 
dając wykładnię dotyczącą tego, co to jest demokra-
tyczne państwo prawa z art. 2 konstytucji.

Konstytucja zawiera też coś gorszego niż luki, 
a mianowicie sprzeczności. Właśnie teraz obserwu-
jemy, jak te sprzeczności działają – jedna strona od-
czytuje tekst konstytucji tak, a druga tak. Wystarczy 
oczywiście odpowiednio wypreparować przepi-
sy. Konstytucja niestety okazuje się sama w sobie 
sprzeczna, kiedy dochodzi do jej bezpośredniej re-
alizacji, do czego państwo namawiacie.

Powód drugi. Autorami konstytucji są siły poli-
tyczne, które w tej chwili nie są już reprezentowane 
w parlamencie albo są reprezentowane w szczątko-
wym zakresie. Co to oznacza? Ich czas minął. Czas 
postanowień, których ojcami są te siły, minął. Ale do 
tego jeszcze dojdziemy.

a nie na merytorycznych argumentach, na emocjach 
związanych z patriotyczną rocznicą, a przy okazji 
zagłuszyć kampanię samorządową, która zawsze dla 
PiS była niewygodna. To oznacza, że cele bieżące są 
nie mniej ważne niż cele referendalne.

Jest też pytanie o cel referendum. Z powodu 
ogromnej ogólnikowości referendum nie odpowie 
na pytania o konkretne rozwiązania systemowe. Ta 
ogólnikowość powoduje, że i tak, niezależnie od 
wyniku referendum, trzeba będzie przeprowadzić 
zasadniczą dyskusję nad modelem ustrojowym, bo 
terminy „prezydencki”, „gabinetowy”, „wybory jed-
nomandatowe”, „wielomandatowe”, „proporcjonalne” 
są bardzo pojemne i bez uszczegółowienia są prak-
tycznie bezużyteczne jako rozwiązania systemowe.

Prezydent twierdzi, że referendum ma znaczenie 
konsultacyjne. Jeżeli więc chodzi o to, by skonsulto-
wać się z Polakami, dowiedzieć się, jakie mają po-
glądy, to można to zrobić taniej i wygodniej, choćby 
drogą powszechnych konsultacji, których wzór przed 
chwilą zaprezentował senator Piotr Florek na przy-
kładzie Stanów Zjednoczonych, które są wyćwiczone 
w różnego rodzaju instytucjach demokratycznych. Ale 
z innych wypowiedzi prezydenta czy przedstawiciela 
prezydenta wynika, że słabością sondaży i konsultacji 
jest to, że nie dają mandatu do działań, a referendum 
taki mandat daje. No i tu zapala się lampka ostrze-
gawcza, bo to oznacza, że to bardzo ogólnikowe refe-
rendum może stać się alibi dla konkretnych działań, 
zmierzających do zmiany zasadniczych cech ustroju 
Polski. Jeśli w takim stylu, w jakim upolityczniono 
Trybunał Konstytucyjny i sądownictwo, to trzeba 
Polski bronić przed takimi zapędami.

Mówię o tym z żalem, bo w moim odczuciu 
w Polsce jest potrzebna debata nad konstytucją. 
Jednak warunkiem koniecznym podjęcia takiej dys-
kusji jest klimat wzajemnego zaufania. Chyba nie 
ma wątpliwości, że takiego klimatu w Polsce nie ma 
i w perspektywie potrzebnej do realizacji referendum 
ta władza, w tym także prezydent, takiego klimatu 
nie wytworzą, bo tam, gdzie jedna strona kładzie na 
stół naładowany rewolwer, zaufanie i dyskusja nie są 
możliwe. Dla jasności: dla mnie rewolwer to jest nad-
używanie mandatu politycznego do celów, do których 
ów mandat nie upoważnia. W tej sytuacji inicjatywę 
referendalną odbieram jako akcję propagandową, któ-
ra zamiast merytorycznego zatroskania wygeneruje 
jeszcze większe podziały w społeczeństwie, albo jako 
pretekst do zmian ustrojowych, których skali jeszcze 
nie znamy. Sugeruję zatem prezydentowi, by nieza-
leżnie od wyniku głosowania w Senacie wycofał się 
z tej skażonej inicjatywy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)
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(senator J. Czerwiński) nie skonsultowali się z PKW. Największy zarzut 
dotyczy kwestii komisji wyborczych, obwodowych, 
żeby było jasne. Będą problemy, dlatego że po raz 
pierwszy będziemy ćwiczyć podwójne komisje do 
wyborów samorządowych, a trzeba będzie jeszcze 
powołać trzeci zestaw komisji, bo one przynajmniej 
przez 2 tygodnie będą się przekładać, ich istnienie, 
w sferze prawnej. I co wtedy? Możliwe są 2 rodzaje 
kompromitacji. Pierwszy taki, że nie zdołamy prze-
konać obywateli do udziału w referendum. Tak już 
było, tak się skompromitował poprzedni prezydent. 
Będzie frekwencja 7%, 8%, 10%, w porywach do 
12%. Ale możliwy jest jeszcze jeden rodzaj kompro-
mitacji – taki, że my po prostu tego referendum nie 
zdołamy zorganizować w sposób odpowiedzialny 
i skuteczny. I co wtedy?

Tak jak powiedziałem – nie ta data. Pytanie: to 
która? A, to już jest związane z szerszym problemem, 
oglądem trybu uchwalania nowej konstytucji. Do tego 
dojdziemy na samym końcu. Pytanie: jak? No, na 
pewno nie tak, jak tutaj jest w tym postanowieniu. 
Ja próbowałem pana ministra przekonać najbardziej 
obrazowo. Jeśli się będzie chciało 4 strony formatu 
A4 umieścić na 1 kartce jednostronnie zadrukowanej 
czcionką o normalnych rozmiarach, to to będzie for-
mat A2 i będą problemy z formatem, z przeczytaniem 
tego, z nakładkami Braille’a i ze wszystkim co tylko 
można sobie wymyślić. Niestety tak jest. To są fakty, 
z nimi się nie dyskutuje.

Czy można to było ominąć? Oczywiście, że tak. 
Ustawa o referendum ogólnokrajowym nie wymaga 
tego, żeby wyjaśniać sens pytań – art. 20 ust. 2. Ale 
my mamy już gotowca, nie mamy wyboru, my po 
prostu będziemy musieli zadrukować 4 kartki for-
matu A4. Bo w projekcie, w którym nie wolno nawet 
przecinka ruszyć, jest wyjaśnienie na bite bodajże 2,5 
strony. Co z tym zrobimy?

Ja już powiedziałem. Być może przesadziłem. 
Dostanie to osoba, która jest nieprzygotowana, która 
po prostu z przymusu obywatelskiego, tak to nazwij-
my, przyjdzie do lokalu. I ona dostanie taką płachtę 
A2 i tekst na 5 minut czytania. Gdzie ona będzie to 
czytać? W kabinie? W sali obok? Jak to sobie pań-
stwo wyobrażacie? Ja dlatego pytałem pana ministra, 
czy kiedykolwiek był członkiem komisji obwodowej. 
Trzeba być członkiem komisji obwodowej, żeby zro-
zumieć, jak wygląda głosowanie. Jeśli się tego nie 
przeżyło, jeśli się w tym nie uczestniczyło, to sam 
udział w wyborach, bycie mężem zaufania, pełno-
mocnikiem, nie ma żadnego znaczenia. To trzeba po 
prostu przeżyć na własnej skórze. Jak państwo mi nie 
wierzycie, to wydrukujcie sobie przykładową kartę 
do głosowania i nakładkę Braille’a. I zobaczymy, jak 
to będzie wyglądało. Najlepiej dowiedzieć się przez 
doświadczenie.

Co do samych nie tyle pytań, ile jeszcze…

Kto uchwalał tę konstytucję? Potomkowie po-
zostali po nieboszczce PZPR: SLD, jej bezpośredni 
następca prawny; PSL, czyli przemianowane ZSL, 
jedna z przybudówek PZPR; Unia Pracy – zmilczę; 
i wreszcie Unia Wolności składająca się głównie 
z rewizjonistów, czyli pojedynczych osób, które od-
pryskiwały od PZPR w poszczególnych momentach 
dziejowych. To są autorzy tej konstytucji. Gdzież ich 
tutaj widzimy? No, są pojedynczy przedstawiciele, 
bardzo prominentni. Jest też szczątkowy już klub 
PSL – pardon, ZSL – w Sejmie. To oznacza, że tamten 
czas się skończył.

Powód trzeci. Ta konstytucja nie przystaje do 
obecnego czasu. Ktoś powie tak: przecież w Stanach 
Zjednoczonych były tylko wprowadzane poprawki 
i konstytucja wytrzymała 200 lat. Ale z punktu widze-
nia ustrojowego te 200 lat w Stanach Zjednoczonych 
to znacznie mniej niż 20 lat w Polsce. Ustrojowo, nie 
kalendarzowo. Tak to po prostu jest. My wychodzimy 
z głębokiej ciemności państwa podległego, niesuwe-
rennego, zależnego, staramy się być państwem suwe-
rennym i niezależnym. I dlatego ta konstytucja jest 
potrzebna. Ona po prostu w swej warstwie materialnej 
– nie tylko, jeśli chodzi o kwestię autorstwa – już nie 
pasuje do obecnej rzeczywistości. I trzeba uchwalić 
nową. Tu się zgadzam z panem prezydentem i dzię-
kuję za to, że wprowadził pan prezydent ten temat do 
obiegu publicznego, do dyskusji publicznej. I dobrze 
by było – i tu też się zgadzam – w początkowej fazie 
uchwalania konstytucji, tego trybu, zapytać naród 
o główne rozwiązania. Czyli tu jesteśmy na tak.

Dochodzimy do drugiego pytania: kiedy? No, nie-
stety nie w momencie, który jest proponowany w tym 
postanowieniu. Dlaczego? Naród ma po prostu prawo 
do świętowania. Niech świętuje stulecie odzyskania 
niepodległości. Wprost podawanie tego, że akurat 
może nie tyle zmusimy, ile skłonimy naród do tego, 
żeby w stulecie odzyskania niepodległości wypo-
wiadał się na bardzo ważne tematy, paradoksalnie 
prowadzi donikąd. Bo czy to będzie oznaczało, że 
jak będzie 125 lat, 150 lat od uzyskania wolności, to 
znowu będziemy zmuszać naród do tego, żeby się 
wypowiadał? Nie. Musi nadejść pora odpowiednia 
materialnie, a nie kalendarzowo. Przed chwilą o tym 
mówiłem.

Inną kwestią jest to, że próba urządzenia referen-
dum ogólnokrajowego 10 i 11 listopada z głosowa-
niem dwudniowym, kiedy w pobliżu będą wybory 
samorządowe, nie wiemy jeszcze… Oczywiście to 
się da zrobić tak, żeby się nie pokrywały, jeśli cho-
dzi o dzień, ale jeśli chodzi o tydzień, to już się 
pokryją. Wszystko to może wywołać daleko idące 
reperkusje. I wie o tym PKW, pisała o tym PKW. Ja 
się dziwię, dlaczego przedstawiciele pana prezydenta 
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(senator J. Czerwiński) raz jeszcze podkreślam: o tej inicjatywie zadecydują 
senatorowie PiS. My jako opozycja w tę grę – nazwę 
to grą wewnętrzną, partyjno-polityczną w rodzinie 
PiS – nie chcemy ingerować. Nie jesteśmy członkami 
PiS i nie będziemy w przyszłości – Panie Boże, chroń 
nas przed tym – i w związku z tym zachowujemy, 
jak państwo widzą, właściwy dystans do tej sprawy.

Ten dystans bierze się także z tego, że je-
steśmy wierni naszej przysiędze senatorskiej. 
Przestrzegaliśmy, przestrzegamy i będziemy prze-
strzegać konstytucji, na którą przysięgaliśmy, stając 
się senatorami, niektórzy w wielu kadencjach, inni 
w tej kadencji. A konstytucję mamy jedną. Nie ma 
w tej chwili innej ustawy zasadniczej, nie ma takiej 
ustawy, takiego prawa, które by regulowało całość 
życia publicznego w Polsce. Konstytucja jest jedna. 
My mamy wątpliwości co do tego, czy inicjatywa 
pana prezydenta nie osłabi tego, co jest dla nas święte, 
tej konstytucji, która była wielokrotnie łamana, także 
przez senatorów PiS na tej sali, także wczoraj, pod-
czas wczorajszego głosowania. Jakby tak zsumować 
liczbę ustaw, w których konstytucja została złamana, 
to okaże się, że jest ich kilkanaście, a artykułów, które 
były łamane podczas głosowań w tej Izbie, w tej Izbie, 
jest kilkadziesiąt. Niektóre z tych sytuacji powtarzają 
się bardzo często. No i teraz jest tak: skoro w prakty-
ce legislacyjnej większość parlamentarna, jak to się 
dzieje i w Sejmie, i w Senacie, łamie konstytucję… 
My nie chcemy przykładać do tego ręki, nie chcemy 
przykładać ręki do podważania jej znaczenia poprzez 
inicjatywę, która mówi o jakimś nowym projekcie, 
formułując pytania w bardzo ogólnych terminach. 
Tak, trzeba pytać naród, Panie Ministrze, tak, można 
pytać nie tylko naród w całości, ale także lokalne 
wspólnoty w referendum, odpowiednio, ogólnokrajo-
wym, w referendach lokalnych. Jakkolwiek by było, 
ponad 800 lat demokracji szwajcarskiej, licząc od 
1291 r, to czas bezustannego pytania i rozstrzygania 
spraw w referendach. I Szwajcaria jest krajem sta-
bilnym, Szwajcaria nieźle funkcjonuje. W związku 
z tym pytanie w referendach jest rzeczą słuszną, ale 
akurat to pytanie ma charakter polityczny, partyjno-
-polityczny. Stąd też ten nasz dystans wobec tego 
pytania. 

Uważamy, powiem to jeszcze raz, że obecną 
konstytucję trzeba respektować, obecną konstytucję 
trzeba wzmacniać, nie można jej osłabiać w sytuacji, 
kiedy jest to jedyny dokument, kiedy są to jedyne 
ramy regulujące nasze życie społeczne. Są oczywi-
ście kraje takie jak Wielka Brytania, które nie mają 
ustawy zasadniczej i jakoś nieźle funkcjonują. Ale 
w tych krajach niektóre ustawy stanowią substytut 
konstytucji, regulując sprawy zasadnicze. Tak też 
można, ale w naszej tradycji jest tak, że od 1791 r. 
to właśnie konstytucja, jeżeli Polska jest państwem 
niepodległym, stanowi podstawę bytu politycznego 

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas 
minął.)

Oj… To dokończymy później. Proszę zapisać mnie 
na następne 5 minut.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oczywiście pan prezydent, każdy prezydent ma 

prawo do tego, żeby proponować referendum ogól-
nokrajowe w sprawach ważnych dla Polaków i dla 
Polski. Oczywistą rzeczą jest też to, że my w Senacie 
musimy przeprowadzić poważną debatę w przypadku 
takiego projektu.

Mam wrażenie, że taka poważna debata się od-
bywa. Wyrażam swoje zadowolenie z tego powo-
du, bo pomimo takich głosów jak np. głos senatora 
Czerwińskiego, z którego częścią wypowiedzi się 
głęboko nie zgadzam, debata się toczy. I to jest rzeczą 
cenną.

Nie ma takiej ostentacji w łamaniu procedur legi-
slacyjnych, nie ma takiego dopychania kolanem roz-
wiązań niekonstytucyjnych, nie ma takiej brutalności 
ze strony marszałka Senatu jak wczoraj, gdy mówi-
liśmy o sprawach równie ważnych, bo o zagrożeniu 
dla niezależności polskiego sądownictwa. Wyrażam 
zadowolenie z tego powodu, że ta dyskusja przebie-
ga w zupełnie innej atmosferze. Na zewnątrz jest 
bardzo gorąco, ale tu na sali senackiej czasem nawet 
bardziej. Pan minister Mucha od wczoraj uwijał się 
jak w ukropie, żeby rekomendować propozycje pana 
prezydenta. Dzisiaj rano na tej sali zwracał się przede 
wszystkim do senatorów Platformy Obywatelskiej.

Panie Ministrze, to jest niewłaściwy adresat. Nie 
jest tak, że opozycja ma większość w Senacie. Gdyby 
miała większość, to nie byłaby opozycją. Należy 
zwracać się do tych, którzy podejmą decyzję w tej 
sprawie. A decyzja jest w rękach senatorów PiS. To 
senatorowie PiS rozstrzygną o losie wniosku pana 
prezydenta, bo posiadają odpowiednią większość, 
większość 2/3. W rękach senatorów PiS jest nie tylko 
los tej konkretnej inicjatywy, ale także pozycja pana 
prezydenta w środowisku Prawa i Sprawiedliwości. 
Co do tego nie mam wątpliwości. Od tego rozstrzy-
gnięcia zależy znaczenie pana prezydenta w rodzinie 
politycznej PiS w przyszłości, ze wszystkimi tego 
przyszłymi konsekwencjami. Szanuję zabiegi pana 
ministra Muchy w tej sprawie, walczącego o inicjaty-
wę swojego szefa i o jej aprobatę w Wysokiej Izbie, ale 
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(senator B. Klich) miał akceptować. Jest więc tu zasadnicza zmiana. 
Pan prezydent chce najpierw zapytać naród, jaki ma 
być kierunek.

No i teraz taka kwestia: od pomysłu do realizacji. 
Pomysł, jak już powiedziałem, bardzo mi się podoba, 
ale żeby to referendum było skuteczne, musiałoby ra-
zem wystąpić kilka okoliczności, które moim zdaniem 
się nie zdarzą. Sama data 11 listopada, stulecie odzy-
skania niepodległości, jest pięknym dniem, żeby wypo-
wiedzieć się na temat przyszłości ustrojowej, ale jest to 
tylko teoria, ponieważ będziemy świadkami coraz bar-
dziej eskalowanego konfliktu politycznego. Właściwie 
można powiedzieć, że między nami popalone są mosty, 
pozrywane groble. I dopóki nie uspokoi się sytuacja 
w kraju, nie zniknie napuszczanie się nawzajem, to, co 
ludzie obserwują w różnych telewizjach – bo od tego, 
jaką włączą, zależy niestety to, jakie mają poglądy – 
dopóty nie można poważnie rozmawiać o stworzeniu 
właściwej ustawy, która wzmocni Rzeczpospolitą. 
Ponadto doświadczenia referendalne w Polsce nie są 
niestety zbyt dobre. Po to, żeby referendum właściwie 
przeprowadzić, należałoby naprawdę posługiwać się 
dobrą kampanią propagandową opartą na silnych emo-
cjach. Liczba pytań jest nie do przyjęcia, podobnie jak 
ich zakres. Ja bym chciał, żeby w referendum zapytać 
naród, kto ma rządzić.

(Głos z sali: Suweren…)
Czy ma rządzić prezydent, czy ma rządzić gabi-

net? Ja bym chciał się dowiedzieć, jakie prawo jest 
w Polsce nadrzędne, czyli w skrócie, w uproszczeniu 
mówiąc, czy w Polsce ma rządzić Timmermans, czy 
Polacy. Można pytać dalej, ale rozszerzanie zakresu 
pytań zaczyna doprowadzać do takiej sytuacji, która 
niestety jest niezrozumiała. Ci, którzy obserwowali 
różnego rodzaju wybory i referenda w Polsce, wi-
dzieli, że ludzie wchodzący do lokali wyborczych 
są zagubieni, dopiero w tym momencie zaczynają 
czytać, co tam jest napisane. My wszyscy sami mamy 
wątpliwości, a co dopiero zwykły wyborca. A prze-
cież to ma być referendum dla zwykłych ludzi, każdy 
musi to zrozumieć.

Co do tego, co zrobię, bo będziemy dzisiaj nad 
tym głosowali… Popierałem pana prezydenta, nadal 
popieram, no ale niestety będę musiał wziąć udział 
w tym samookaleczeniu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Andrzej Pająk. Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoki Senacie!
No, wiele tu już było wypowiedzi, z którymi ja 

bardzo się zgadzam, i może nawet szkoda czasu zabie-
rać, żeby je powtarzać, a chyba najbardziej wyręczył 

narodu. Stąd ten dystans, o którym wspomniałem, 
i pozostawienie rozstrzygnięcia w rękach większości 
parlamentarnej. Wykażcie się państwo troską o kon-
stytucję – zwracam się do senatorów PiS. Wykażcie 
się państwo także troską o pozycję pana prezydenta, 
wykażcie się państwo także, no, powiedziałbym, tro-
ską o przyszłość pana prezydenta w kolejnych rozda-
niach politycznych.

Nie musiałbym mówić tego wszystkiego…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas minął, Panie 

Senatorze.)
Ostatnie zdanie.
…gdyby nie to, że wielu pyta nas, senatorów opo-

zycji: a co wy zrobicie? A ja odpowiadam: trzeba 
pytać tych, którzy zadecydują o przyszłości tej ini-
cjatywy i pozycji pana prezydenta w Polsce. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

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

Senator Robert Gaweł:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Konstytucja z roku 1997 r., jak niektórzy mówią, 

ósmego roku po przemianach ustrojowych w Polsce, 
jest najpiękniejszym dzieckiem postkomunizmu. 
W takim rozumieniu postkomunizmu, jak tłumaczy 
profesor Jadwiga Staniszkis, czyli systemu w znacz-
nej mierze zachowującego cechy dawnego ustroju. 
Niektóre zapisy są wręcz szkodliwe. Niekontrolowana 
trzecia władza, brak mechanizmów odpowiedzialno-
ści politycznej, dualizm władzy wykonawczej. Ona 
w ogóle nie rozgranicza kompetencji między władza-
mi. Zbigniew Herbert, komentując jej uchwalenie, 
pytany o zdanie w sprawie referendum, powiedział, 
że potwierdziła ona system o fasadzie kapitalistycz-
nej, którego istotę stanowi gardząca społeczeństwem 
oligarchia, zajmująca kluczowe urzędy. Zablokowano 
władzę wykonawczą, nad którą miał iluzoryczną kon-
trolę parlament, właściwie fasadowa i coraz bardziej 
fasadowa rola Senatu, niemal bez zaufania do su-
werena, czyli do narodu… Konkludując wypowiedź 
na temat konstytucji, która obowiązuje, powiem, że 
ona spetryfikowała całkowicie system postkomuni-
styczny.

Następna sprawa. Co do referendum, to pomysł 
mi się podoba, ponieważ sama idea, żeby najpierw 
zapytać naród o kierunek, jest słuszna. Do tej pory 
raczej przedstawiano narodowi już opracowane kon-
cepcje i pytano, co dalej, zresztą pod dużym wpły-
wem politycznym. Elity więc wymyślały, a naród 
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(senator A. Pająk) Jana Nowaka-Jeziorańskiego z 2003 r. „Żadne państwo 
nie zdoła się utrzymać, jeśli większość obywateli widzi 
w nim swojego wroga. Źródła tej śmiertelnej choroby, 
jaką jest przerost upartyjnienia – przerost partyjniac-
twa nie jest niczym innym jak najbardziej niebezpiecz-
ną formą korupcji – należy szukać w obecnej ordynacji 
wyborczej. Osłabia ona więź między posłem czy se-
natorem a jego wyborcami. Obecny system wyborczy 
uzależnia jednocześnie wybieranego reprezentanta od 
jego władz partyjnych. To one, a nie wyborcy, decydu-
ją o tym, czy dany kandydat znajdzie się na dobrym 
miejscu na liście wyborczej i czy będzie miał szansę 
na sukces”. To jest wypowiedź z 2003 r.

Tak na dobrą sprawę można zapytać, czy wszyscy 
mamy bierne prawo wyborcze i wszyscy Polacy są 
w związku z tym równi. No nie, bo do Sejmu mogą 
z sukcesem startować ci, którzy są na liście. Pozostali 
nie mają szans. Czy wszyscy mają czynne prawo wy-
borcze? Nie, bo głosują tylko na tych, co są na liście, 
a na innych nie mogą. Stąd uważam, że podstawowe, 
krótkie pytanie, jakie tutaj powinno być, jest takie: 
czy jesteś za ordynacją większościową?

Proszę państwa, wiele przerabiałem tych wyborów 
i nie uważam, że ten system jednomandatowy będzie 
zbawieniem, lekiem na wszystko, remedium, dzięki 
któremu raj nastanie w Polsce. Nie. Wypowiadają się 
tutaj także lekarze… Co robi ktoś, kto jest chory na 
raka, ma guza rakowego? No, wycina go. Prawda? 
Czy skutek tego będzie pozytywny, czy nie, czy 
choroba da przerzuty, tego nie wiemy. Ale pewno 
jest jedno – że trzeba go wyciąć. Uważam, że w tej 
sprawie powinno być jedno krótkie pytanie.

Kolejne pytanie dotyczy referendum, wyborów 
bezpośrednich. Dobra decyzja, jeśli chodzi o py-
tanie, bo jest to pytanie… To jest w tym naszym 
referendum. Ale wynik tego referendum musi być 
prawem. Nie może być tak, że wola suwerena, naro-
du jest akceptowalna bądź nieakceptowalna, że po 
referendum może być tak, może być tak. Nie, ona nie 
może podlegać jakiemukolwiek unieważnieniu przez 
parlament. A więc wyniki tego referendum powinny 
być prawem. Jest to w tym pytaniu zapisane.

Pozytywnie oceniam również system prezydencki. 
Uważam, że tu trzeba zrobić jasne rozgraniczenie. 
Dzisiaj bywa tak, że wyborcy wybierają posła czy 
senatora, który po pół roku idzie np. na wojewodę, 
w związku z czym muszą być kolejne wybory. Albo 
idzie do rządu, wraca, idzie do samorządu… A wy-
borcy wybrali, żeby był posłem czy senatorem przez 
4 lata – to jest jednoznaczne. A jeśli np. w rządzie 
jest 20, 30 posłów… Oni za chwileczkę jako organ 
wykonawczy pójdą do Sejmu i zagłosują za tym, co 
rząd chce. Mój przedmówca o tym mówił. A jeżeli 
głosuje w sprawie absolutorium… No to wtedy on 
jest sędzią we własnej sprawie. A więc to powinno 
zostać rozstrzygnięte.

mnie mój przedmówca, zabierający głos bezpośrednio 
przede mną.

Tylko parę uwag, bo nie jestem ani konstytucjo-
nalistą, ani prawnikiem, a raczej, mając już ponad 
60 lat, bardziej praktykiem czy ewentualnie… No, 
będąc od prawie 28 lat w samorządach, mam pewne 
doświadczenie i spojrzenie na to przez taki właśnie 
troszkę osobisty pryzmat.

Uważam, że bardzo celowe i sensowne jest dąże-
nie do zmiany konstytucji. Sama idea jest szlachetna, 
sama zapowiedź bardzo dobra. Myślę, że poparcie 
dla zmiany konstytucji w społeczeństwie jest bardzo 
duże… Można powiedzieć, że duże, można powie-
dzieć, że bardzo duże. I tych argumentów na pewno 
sporo by się uzbierało. Różne wypowiedzi, sondaże, 
wypowiedzi ludzi, parlamentarzystów w tym kierun-
ku zmierzają. Ale teraz jest pytanie, jak to zrobić. No, 
pan prezydent zrobił początek. Ale czy już na tym 
początku nie wystąpiły duże błędy i nie został nadany 
taki kierunek, że trudno teraz będzie, powiedzmy, 
mądrze dalej pójść do przodu?

Proszę państwa, termin. No, nie mogę zrozumieć, 
że siły polityczne, jakieś centralne osoby, które są 
sternikami nawy tego państwa, nie porozmawiały, 
nie przedyskutowały, jak tę ścieżkę wyznaczyć, jak to 
przeprowadzić, jak ustalić termin, żeby to wszystko 
nie kolidowało.

Kolejna sprawa: pytania. No, jeśli byłoby tak jak 
najpierw 15 pytań, to ja bym już na pewno powiedział, 
że nie, bo… No, nie chciałbym być złośliwy, ale tam 
czasem były takie pytania, czy masło ma być maślane, 
czy woda ma być mokra. No, coś w tym stylu, praw-
da? Te 10 pytań to są pytania zupełnie inne. Ale czy 
potrzeba ich tyle? Mam duże wątpliwości. Osobiście 
uważam, że to powinny być 4, 5 pytań bardzo kon-
kretnych, krótkich, na które odpowiedź powinna 
być jasna. One powinny dotyczyć przede wszystkim 
zmian ustrojowych, przebudowy tego państwa, bo 
na jakich ono fundamentach dziś jest, to my wiemy.

Czego powinny dotyczyć te pytania ustrojowe? 
Fundamentalne pytania ustrojowe muszą dotyczyć 
nade wszystko gwarancji zwierzchniej władzy suwere-
na, jakim jest naród. Naród musi mieć możliwość peł-
nienia władzy albo poprzez swoich reprezentantów – 
chodzi o wybory przedstawicieli do parlamentu – albo 
w sposób bezpośredni poprzez referendum. Sejm jest 
nadrzędną instytucją państwa, instytucją wyłaniającą 
rząd, a więc władzę wykonawczą, i decyduje pośrednio 
o obsadzie setek kluczowych stanowisk w państwie. 
O jakości Sejmu będzie decydowała jakość wybiera-
nych posłów, a o jakości posłów decyduje sposób ich 
społecznej i politycznej selekcji wyborczej – o tym 
stanowi sposób ich wyboru w postaci ordynacji wy-
borczej. I tu pozwolę sobie, proszę państwa, zacytować 
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(senator A. Pająk) Najpierw krótko o pewnej refleksji rodzącej 
się z tej dyskusji, w której wielu mówców w ogó-
le neguje prawo pana prezydenta do rozpoczęcia 
tej debaty. Muszę powiedzieć, że jestem zdumio-
ny. W sytuacji, kiedy chyba wszyscy widzą, że 
konstytucja, chociaż jest ważna, nie jest jednak 
świętością i nie jest idealna… Właściwie nie ma 
żadnej wątpliwości co do tego, że trzeba rozmawiać 
o jej ewentualnej zmianie. Co więcej, konstytu-
cja zawiera art. 235, który mówi o tym, że można 
ją zmieniać. A więc jesteśmy po prostu w jakiejś 
normalności, mówiąc o tym, że trzeba się zasta-
nowić, co, kiedy i jak zmienić. Nie ma w tym nic 
dziwnego. Co więcej, nikt nie planuje robić tego, 
łamiąc obecną konstytucję. W tej chwili rozma-
wiamy… Pan prezydent proponuje wielką rozmowę 
na temat tego, co ewentualnie zmienić, w jakim 
kierunku, a przecież droga do tego, żeby uchwalić 
tę konstytucję, jest określona właśnie w obecnie 
obowiązującej konstytucji, i nikt nie zamierza na-
ruszyć tej zasady. A zatem wszystko odbywa się 
zgodnie z zasadami. I negowanie w ogóle samego 
przystąpienia do refleksji na temat konstytucji, bo 
jest jakiś szczególny moment, moim zdaniem jest 
zupełnie nieuzasadnione.

Ja w swojej wypowiedzi nie chciałbym jednak 
koncentrować się na tym, co jest w zasadzie przed-
miotem dzisiejszej dyskusji, czyli na samym wyraże-
niu zgody na referendum, ale – nawiązując do tego, 
co słyszałem z ust pana ministra – chciałbym skupić 
się na tym, co jest moim zdaniem najważniejsze. Te 
pytania, w każdym razie część, to pytania w zasadzie 
retoryczne. Od razu widać dobre wyczucie prezy-
denta jako autora, w jakim kierunku powinniśmy 
się poruszać, i jest ogromne prawdopodobieństwo, 
że większość głosujących powie: tak, to jest dobry 
kierunek. I to dałoby mandat do tego, żeby przygoto-
wać konkretne rozwiązania w konstytucji zmierzające 
właśnie w takim kierunku. To jest bardzo rozsądny, 
mądry sposób pytania. Bo to, że te pytania są reto-
ryczne, jednak nie zmniejsza ich wagi, a w zasadzie 
odpowiedzi, które będą na nie udzielone, bo będzie to 
mocna podstawa do tego, żeby przygotować w przy-
szłości akt konstytucyjny, który będzie rzeczywiście 
opierał się na woli narodu.

I w związku z tym, jeszcze nie wiedząc, jakie 
będą losy tego referendum, chciałbym zabrać głos na 
temat jednego z pytań. To jest pytanie ósme, pytanie, 
na które… No, moim zdaniem rzeczywiście trud-
no sobie wyobrazić, żeby ktoś na nie odpowiedział 
„nie”. To jest pytanie o ochronę rodziny i niektóre 
aspekty ochrony zdrowia. Przypomnę je: czy jest 
pani/pan za konstytucyjnym zagwarantowaniem 
ochrony rodziny, macierzyństwa i ojcostwa, niena-
ruszalności praw nabytych rodziny oraz uprawnień 
do szczególnej opieki zdrowotnej kobiet ciężarnych, 

Kolejna sprawa – władza sądownicza. W ogóle to 
zostało pominięte, nie ma ani jednego konkretnego 
pytania, a myślę, że z tych wszystkich władz ta władza 
najbardziej zamknęła się, skupiła w sobie. 

Pozwolę sobie tutaj jeszcze zacytować również 
Monteskiusza, bo powołujemy się na trójpodział wła-
dzy, na konstytucję, że ma trójpodział władzy, a cza-
sem tych klasyków w ogóle nie słuchamy. „Władza 
sądu – pisze – powinna być wykonywana przez osoby 
powołane z ludu, w pewnych okresach roku, w sposób 
przepisany prawem, aby tworzyć trybunał trwający 
tylko póty, póki tego konieczność wymaga. W ten 
sposób owa tak groźna władza sędziowska, nie będąc 
przywiązana ani do pewnego stanu, ani do pewnego 
zawodu, staje się, można rzec, niewidzialną i żad-
ną. Nie ma się ustawicznie sędziów przed oczami” 
i nie ma tego lęku. Bo lęk powinien budzić „urząd, 
a nie urzędnicy. […] Trzeba nawet, aby sędziowie byli 
z tego samego stanu, co oskarżony, lub też z jemu 
równych, aby nie mógł mniemać, że popadł w ręce 
ludzi gotowych zadać mu gwałt”. To Monteskiusz.

A jeszcze wcześniej pisał również o tym Andrzej 
Frycz Modrzewski: „ażeby każdemu wolno było skar-
żyć się na sędziego. Nie może być tak, że sędzia, wy-
dając skrajnie niesprawiedliwy, tendencyjny wyrok, 
pozostaje w swojej niesprawiedliwości bezkarny”. To 
są klasycy. Czy jakiekolwiek w tym referendum jest 
pytanie w tej kwestii?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tu są sędziowie 
zależni.)

Czy do tego byśmy dążyli? To też, uważam, kolej-
na podstawowa sprawa. A więc takie są moje uwagi, 
że powinno być 4–5 pytań krótkich, jednoznacznych, 
na które odpowiedź właśnie suwerena wskazałaby 
prezydentowi, jak dalej te pytania przygotowywać. 
Ewentualnie te pytania trzeba było wcześniej przy-
gotować, krótkie, i przez 2 lata rozmawiać z ludźmi, 
tłumaczyć, jaka będzie różnica, kiedy będzie tak albo 
tak.

Akurat tak, proszę państwa, się składa, że to 
wszystko odbywa się w stulecie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

To jeszcze później skorzystam.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Profesorze! Szanowni Państwo!
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(senator K. Radziwiłł) czonym, takim czy owakim, tylko po prostu każdemu. 
I myślę, że dzisiejsze brzmienie art. 68 jest przykła-
dem właśnie kiepskiego rozwiązania, wokół którego 
można dyskutować, kto tak naprawdę ma prawo do 
ochrony zdrowia. Myślę, że gdyby w przyszłej kon-
stytucji był zapis, że rzeczywiście każdy ma prawo do 
ochrony zdrowia, a niektórzy mają prawo do ochrony 
zdrowia szczególnej, to byłoby rozwiązanie bardzo 
dobre.

Kończąc dodam troszkę do dyskusji w ogóle na 
temat przyszłości konstytucji: to, czego mi braku-
je wśród tych pytań – ale nie dlatego, żebym chciał 
krytykować ten katalog, po prostu myślę, że to są 
też ważne rzeczy, a to jest debata, w której warto 
mówić o tych ważnych rzeczach, jakie w konstytu-
cji powinny być uregulowane – to jest tylko małe 
zasygnalizowanie kwestii czwartej władzy, o której 
w konstytucji nie ma w ogóle mowy, a która to czwar-
ta władza często jest silniejsza od wszystkich trzech, 
które ją, jeśli chodzi o numery, poprzedzają. Myślę, 
że to jest jeden z obszarów, w przypadku których 
warto się zastanowić, czy jakiś akcent nie powinien 
być zawarty w konstytucji.

I wreszcie, ze względu na moje doświadczenie 
życiowe, kwestia zawodów zaufania publicznego… 
Myślę, że to też jest coś, co w konstytucji jest, powie-
działbym, tak kulawo rozwiązane. To znaczy, jeżeli 
czytamy dzisiejszą konstytucję… Po kolei: art. 15 
mówi o decentralizacji władzy, następnie art. 16 – 
o samorządzie terytorialnym, art. 17 – właśnie o sa-
morządzie zawodów zaufania publicznego. A dalej 
mamy artykuły, które mówią przede wszystkim 
o nadzorze. I tak jak o nadzorze Rady Ministrów nad 
samorządem terytorialnym jest wzmianka w art. 148, 
tak już o nadzorze nad samorządami zawodów zaufa-
nia publicznego nie ma żadnego przepisu. Z kolei, je-
żeli chodzi o źródła prawa, w art. 87 mamy wzmiankę 
o tym, że na terenie, który jest administrowany przez 
jednostkę samorządu terytorialnego, źródłem prawa 
jest prawo samorządowe, ale decyzje samorządów 
zawodów zaufania publicznego już źródłem prawa 
nie są. Myślę, że tutaj trzeba zrobić jakiś porządek, 
bo samorządność zawodowa jest ważnym elementem 
demokracji obywatelskiej w Polsce. Gdyby chcieć 
porządkować konstytucję, to warto również nad tym 
się zastanowić.

Reasumując, uważam że dyskusja na temat tego, 
co w konstytucji jest do zmiany, jest przede wszyst-
kim bardzo mocno uprawniona i celowa, a przy zało-
żeniu, że odbędzie się to wszystko z poszanowaniem 
reguł, nie widzę w tym żadnego zagrożenia.

Mam także osobiste…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 

Senatorze.)
…wątpliwości co do trybu, jaki został przyjęty 

w tym postanowieniu, ale to jest już inna sprawa i na 

dzieci, osób niepełnosprawnych i w podeszłym wie-
ku? No, trudno sobie wyobrazić, że ktoś odpowie 
„nie”. Ale to na pewno będzie mocna podstawa. 
I chciałbym zwrócić uwagę, jak gdyby prosząc 
o ewentualną dalszą pracę zmierzającą właśnie 
w tym kierunku, na to, co na pewno ze względu na 
to, że spodziewamy się takiej odpowiedzi, powinno 
nastąpić jako drugi krok.

Przede wszystkim wyobrażam sobie, że ta 
pierwsza część, dotycząca rodziny, czyli… Bardzo 
podoba mi się to, że ta ochrona ma dotyczyć za-
równo rodziny, macierzyństwa, jak i ojcostwa – to 
jest nowość i bardzo dobrze, że to jest. Chciałbym 
także bardzo poprzeć ideę ochrony praw nabytych. 
Ja rozumiem to, co jest w nawiasie, czyli ten zapis 
o 500+, jako nie tyle zapisanie tego rozwiązania 
w konstytucji czy plan zapisania tego w konstytu-
cji, ile jako przede wszystkim przyjęcie zasady, że 
sytuacji rodzin nie można pogorszyć w kolejnych 
rozwiązaniach prawnych. Tak rozumiem ten kieru-
nek. Dla mnie to jest niezwykle istotne. I tak sobie 
myślę, że jednym ze sposobów rozwiązania tego 
problemu byłoby wprowadzenie, być może nawet na 
poziomie konstytucyjnym, obowiązku oceny skut-
ków przygotowywanych regulacji pod kątem ich 
wpływu na rodzinę. To jest moim zdaniem jedno 
z takich rozwiązań, które mogłyby zagwarantować, 
że niezależnie od tego, czy przygotowywane są 
akty dotyczące wprost rodziny, czy też każdego 
innego obszaru, to ze względu na wagę, na ran-
gę rodziny dla przyszłości Polski pod tym kątem 
każdy akt jest oceniany. Moim zdaniem to jest do 
rozważenia, jeśli chodzi w ogóle o takie właśnie 
faktyczne, takie prawdziwe zagwarantowanie tego, 
że rodzina jest chroniona teraz i w przyszłości bę-
dzie chroniona coraz lepiej, a nigdy gorzej.

Jeżeli chodzi o drugą część tego pytania, czyli 
o wprowadzenie gwarancji uprawnień do szczególnej 
opieki zdrowotnej dla niektórych, tych 4 kategorii 
osób, to ja rozumiem, że w tym pytaniu, które naj-
prawdopodobniej, jak można się spodziewać, właśnie 
będzie akceptowane przez wszystkich, jest oczywi-
ście zawarta myśl, że wszystkie kobiety ciężarne, 
wszystkie dzieci, wszystkie osoby niepełnosprawne 
i każda osoba w wieku podeszłym będą mieli takie 
prawo do szczególnej opieki. Moim zdaniem brakuje 
wśród tych pytań, a być może, skoro tego nie ma, 
warto rozważyć zawarcie tego w konstytucji, kiedy 
będzie formułowana w przyszłości, stwierdzenia, że 
przyznając szczególne prawo do ochrony zdrowia 
albo, inaczej, prawo do szczególnej ochrony zdrowia 
tym kategoriom osób… Warto rozważyć przyznanie 
wszystkim prawa do ochrony zdrowia rozumianego 
jako takie prawo, którego nie przyznajemy ubezpie-
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(senator K. Radziwiłł) się mylimy, również pan, rzadko, ale wykazuje, że 
się mylimy… No, to już jest ślepota, zwłaszcza że 
konstytucja ma dotyczyć wielu aspektów życiowych. 
Zatem to pierwsze pytanie jest źle sformułowane, bo 
powinno brzmieć: czy jesteś za uchwaleniem nowej 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, która będzie 
oparta na takich a takich wartościach? Wtedy przynaj-
mniej miałbym wybór, skreślając obecną konstytucję. 
A tak to wprowadzam okres bezkrólewia, w którym 
obecna konstytucja jest zła, a nowej jeszcze nie ma.

Ja rozumiem, że najczęściej wybór będzie dotyczył 
oczywiście, jeśli ludzie z tym się zapoznają, drugiej 
odpowiedzi, bo ona daje taki konformistyczny luksus. 
Zapowiada zmianę konstytucji, a jej rozwinięciem są 
swoiste polisy bezpieczeństwa: a to ze względu na 
zdrowie, a to ze względu na emerytury, a to ze wzglę-
du na posiadanie gospodarstwa rolnego. Wobec tego 
większość będzie oczywiście wybierała te odpowie-
dzi. Ale są tu też trudne pytania, chociaż konieczne. 
I mam pytanie, na które nie mam odpowiedzi: co 
będzie, gdy większość ludzi – ja się trochę przyznam 
tu do niewiedzy – kratki, w których będą określo-
ne odpowiedzi, będzie po prostu opuszczała, będą 
one puste i większość tych kratek będzie pustych? 
Pytanie: czy ten głos w całości będzie ważny, a tylko 
odpowiedzi na te pytania będą unieważnione z uwa-
gi na brak głosów albo przewagę głosów pustych? 
Należy odpowiedzieć na pytanie: czy niewypełniona 
kratka oznacza głos ważny, czy nieważny? W różnych 
ordynacjach to różnie jest.

No i wreszcie ostatnie, jak już mówiliśmy na 
posiedzeniu komisji, dziewiąte pytanie, a trochę się 
znam na tych sprawach. Ono znowu jest sumą 2, 3 
rozwiązań. Czy jesteś…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie 
Senatorze…)

Już, Pani Marszałek. Ale pani będzie musiała za-
znaczyć właściwą kratkę, a ja to pani wyjaśnię.

Społeczna gospodarka rynkowa – co to jest?
(Wicemarszałek Maria Koc: Umówimy się na roz-

mowę…)
Co to jest?
(Wicemarszałek Maria Koc: …po obradach.)
I dlaczego to jest związane z emeryturą? Bo ktoś 

może być za społeczną gospodarką…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

czas.)
…ale przeciwko takim emeryturom i odwrotnie.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
No, trochę jest to absurd, to jest takie lelum po-

lelum.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

czas…)
Czas, czas, Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
…ale teraz już pani wie, jak głosować.

ten temat nie chciałbym dyskutować. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Piotr… Jan Rulewski. Przepraszam 

bardzo.
Pan senator Rulewski. 5 minut, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dziękuję za tę uwagę.
Panie Ministrze, będę tym jedynym tutaj, który 

wniesie trochę optymizmu do koncepcji pana prezy-
denta, bo, jak widzę, moi koledzy po prawej stronie 
nie odrobili zadania domowego i dzisiaj zasypują pana 
wątpliwościami, żeby nie powiedzieć: brakiem popar-
cia, ja zaś skończyłem swoją wypowiedź na tym, że 
należałoby to jednak poprzedzić tym, co pan raczył 
zauważyć w przypadku konstytucji przedwojennej. 
Czyli po to, żeby zdobyć się na następny krok, nawet 
w postaci nowej konstytucji, należy dokonać pełnego 
przeglądu dotychczas obowiązującej. Tego nie wyko-
nano i o to bym wnosił, a ewentualnie konsumpcja 
tego wniosku, nie do tego postanowienia, będzie za-
warta później.

Chciałbym jednakże wypowiedzieć się – bo wszy-
scy mnie do tego zagrzewają – na temat pytań. Jest 
ich 10. Tak, zdecydowanie dużo. Ale ja powiem, że 
już pierwsze pytanie, które na ogół jest najważniej-
sze – przecież od niego ludzie zaczynają i zresztą 
ono jest chyba również najważniejsze znaczeniowo… 
„Czy jest Pani/Pan za uchwaleniem nowej Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej?” Czy nie uważacie pań-
stwo – tutaj do wszystkich się zwracam – że w gruncie 
rzeczy oddanie przez większość głosu na to jest pod-
ważeniem istniejącej konstytucji? Oczywiście wiem, 
że pan powie, że będzie ona obowiązywała do czasu 
uchwalenia nowej konstytucji, ale ten czas, jak pan 
minister powiedział, to będzie co najmniej pół roku, 
bo po pierwsze, trzeba ją napisać, po drugie, trzeba ją 
jeszcze przekonsultować, zatwierdzić, nie wiadomo 
też, w jaki sposób. Wobec tego powstanie pytanie, 
publiczna dyskusja, czy ta konstytucja w ogóle jest 
coś warta, ta, według której żyjemy. Ale co więcej, 
jeśli pan senator Czerwiński, o ile pamiętam, w za-
kresie pierwszego pytania był za nową konstytucją, 
to czy chce pan oddać ślepy głos poparcia, nie wie-
dząc, jaka będzie następna propozycja? Ja rozumiem, 
że pan ma zaufanie do pana prezydenta i tego nie 
chcę podważać, ale zaufanie to jedno, a znajomość 
rzeczy konstytucyjnych, a pan nieraz wykazuje, że 
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Jest to prośba o zaakcentowanie takiego ludzkiego 
wymiaru zbliżającego się referendum.

Kolejna kwestia. Przyjmujemy dzisiaj podczas 
debaty obydwa założenia. Pierwsze jest takie, że 
popieramy to referendum. Wtedy oczywiście Senat 
i Kancelaria Prezydenta włączają się jako współod-
powiedzialni w przygotowanie debaty. Myślę, że nie 
ma co dalej tej myśli rozwijać.

Ale co będzie, jeżeli to dzisiaj odrzucimy? Otóż 
chciałbym wyrazić taką nadzieję, że Senat nie porzuci 
pana prezydenta i zgodnie ze swoimi możliwościami 
oraz prerogatywami stanie się współtwórcą tego, co 
będzie przedmiotem dalszych rozważań, i być może 
przygotuje, razem z panem prezydentem, lepszy 
wariant pytań referendalnych. Mam nadzieję, że nie 
opuścimy rąk i referendum konstytucyjne naprawdę 
zaistnieje.

Myślę, że taką datą, która byłaby bardzo dobra 
i jednocześnie graniczna dla prac nad alternatywnym 
wariantem, jest data, która oczywiście znowu będzie 
wywoływała lawinę komentarzy: „jak to tego dnia”?, 
„zupełnie inne sprawy są ważne i ważniejsze”. Tak 
jest, mówię o 2 i 3 maja 2019 r.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Żeby było tak optymistycznie, to na tym skończę. 

Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Antoni Szymański.
To jest pierwsze wystąpienie, więc ma pan 10 mi-

nut.
Bardzo proszę.

Senator Antoni Szymański:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Ja chciałbym w imieniu grupy senatorów z klu-

bu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości wyra-
zić podziękowanie panu prezydentowi Andrzejowi 
Dudzie i Kancelarii Prezydenta za zainicjowanie de-
baty publicznej dotyczącej udoskonalenia konstytucji 
naszego kraju.

Konstytucja to najważniejszy akt prawny w pań-
stwie, odzwierciedlający wartości, na których zbu-
dowane jest życie społeczne. Jako naród wciąż się 
uczymy i dojrzewamy, dlatego również ustawa za-
sadnicza musi być poddawana refleksji i, gdy trzeba, 
niezbędnej korekcie.

Władza powinna nieustannie wsłuchiwać się 
w głos obywateli, zatem potwierdzamy wartość re-
ferendum jako narzędzia decydowania o kierunku 
strategicznych rozwiązań podejmowanych w na-
szym kraju. Dostrzegamy wybitne walory edukacyj-

Wicemarszałek Maria Koc:

Wiem.
(Wesołość na sali)
Ja od początku wiem jak, ale z uwagą się przy-

słuchuję.
Bardzo proszę, pan senator Jan Żaryn. Też 5 minut, 

Panie Senatorze, tak?
(Senator Jan Żaryn: Tak, 5 minut.)
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Najpierw chciałbym zwrócić uwagę na pewien 

aspekt ludzki tegoż referendum i kieruję to do 
pana, Panie Ministrze. Jedno z pytań, niewątpli-
wie fundamentalnych, dotyczące tego, czy mamy 
mieć w przyszłej konstytucji ustrój prezydencki, 
czy gabinetowy, jest wypracowane przez konkretną 
osobę, tzn. pana Andrzeja Dudę, który jest człowie-
kiem względnie młodym, który jest człowiekiem 
dynamicznym i który pokazuje, że ta jego prezy-
dentura nie mieści się w dzisiaj istniejącym kanonie 
konstytucyjnym w tym sensie, że z jednej strony 
ma on olbrzymi mandat społeczny z racji wybo-
rów powszechnych, z których jego pozycja wyrosła, 
a z drugiej strony zapisy konstytucji ograniczają 
jego naturalne możliwości. Ludzie zagłosowali nie 
na Bronisława Komorowskiego, a na Andrzeja Dudę 
w części – nie mówię, że tylko i wyłącznie – dlatego, 
że chcieli mieć prezydenta dynamicznego, nie zaś 
siedzącego pod lampą. I to jest pytanie do pana, 
Panie Ministrze. Mianowicie w jakiej mierze może 
pan nam zdradzić, jaki jest pomysł obecnego pana 
prezydenta na to, co się stanie, jeżeli w następnej 
kadencji będzie on prezydentem i będzie miał on 
właśnie taki zakres władzy, który chciałby, żeby był 
w nowej konstytucji, czyli konstytucji określającej 
system prezydencki? Czy rzeczywiście jesteśmy 
jako naród o pewnych tradycjach, ale i przy braku 
pewnych tradycji, przygotowani na to, żeby system 
prezydencki, taki, jaki jest np. we Francji, zaistniał 
także w Polsce? Przypomnę, że my nie mamy takich 
tradycji. Jest nam raczej bliżej mentalnie – mam 
przynajmniej taką nadzieję – takiemu oto myśleniu, 
że w II Rzeczypospolitej konstytucja marcowa była 
ewidentnie konstytucją demokratyczną i że do niej 
chcemy się odwoływać, a niekoniecznie do kwiet-
niowej, która wyrosła jednak na zamachu.

Niech ten ludzki aspekt niejako wybrzmi tutaj 
z pana ust, Panie Ministrze. Pytam o pana prezydenta, 
o to, jak on widzi ten konkretny punkt, który wydaje 
się tu elementem najbardziej zindywidualizowanym 
z punktu widzenia osoby formułującej te pytania. 
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(senator A. Szymański) Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Pociej:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Broń mnie, Boże, przed przyjaciółmi, bo z wro-

gami jakoś poradzę sobie sam. Po pogłębionej ana-
lizie projektu referendum, dokonanej przez senato-
rów Prawa i Sprawiedliwości, myślę, że właściwie 
o samym projekcie nawet nie ma co mówić, bo to 
już byłby lincz, a nie krytyka pomysłu. Senatorowie 
Prawa i Sprawiedliwości, bardzo wnikliwi, obdarli 
ten pomysł ze skóry, a przed chwilą, jak mnie po-
wiadomili dziennikarze, wychodząc z jednego z po-
mieszczeń, rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, pani 
Mazurek, powiedziała, że pan prezydent czasami 
korzysta ze swoich uprawnień – rozumiem, że cho-
dziło jej o weto – ale Senat również może skorzystać 
z pewnych uprawnień. Dosyć prosto i prawdziwie 
pan marszałek Terlecki powiedział zaś, że i tak nie 
ma żadnej większości konstytucyjnej. Nie chciałbym 
dokonywać egzegezy, co to może znaczyć w kontek-
ście głosowania.

Oczywiście, pomysł, by zapytać obywateli, by 
dać im możliwość decyzji, jest bardzo dobry, jednak 
zawsze będzie nad tym pomysłem wisieć odium tego, 
iż bardzo duża część społeczeństwa, wielu obywateli, 
uważa, że pan prezydent nie wywiązał się należycie 
z zadania strażnika konstytucji. I to będzie chyba 
największy problem związany z tym, aby był on pa-
tronem tworzenia nowej konstytucji.

Zarzucił pan minister senatorom Platformy 
Obywatelskiej, że inaczej patrzą na ten projekt, 
a inaczej na projekt, który przedstawił pan prezydent 
Komorowski. No ale, Panie Ministrze, tam było jedno 
dosyć proste pytanie.

(Głos z sali: 3 pytania…)
Dobrze, to były 3 proste pytania. A tu jest 10 bar-

dzo skomplikowanych pytań, które są nieostre. One 
naprawdę nie są ostre. I proszę spojrzeć na tę nie do 
końca zrozumiała formułę, że nie mamy… To jest to, 
o czym mówił wcześniej senator Borowski: w mo-
mencie, kiedy podzielą się głosy, może być tak, że 
będzie trzeba wykonywać tę wolę narodu wyrażoną 
przez mniejszość. No, jest to problem nie tyle proce-
duralny, nie tyle faktyczny, nie tyle materialny, ile 
logiczny – logiczny już jest, i to bardzo duży. Bo jak 
przełożyć to, o co pytaliśmy dzisiaj, jak przełożyć 
odpowiedź „Tak” lub „Nie”… Zadawałem takie py-
tanie na temat niepełnosprawnych. Jak pan przełoży 
ten zapis, nawet bardzo mocny, na to, żeby to było 
nie 500 zł, a 1 tysiąc 500 zł? No przecież to jest nie-
możliwe.

ne i państwowotwórcze ogólnospołecznego dialogu 
wokół konstytucji.

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, że troska pana 
prezydenta o ogólnonarodowe porozumienie i pojed-
nanie będzie kontynuowana i doprowadzi do oczeki-
wanych rezultatów.

Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej dekla-
rujemy pomoc i wsparcie we wszystkich obszarach, 
które będą potrzebne do osiągnięcia tych szczytnych 
celów. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Tomasz Grodzki.
Ma pan 5 minut, Panie Senatorze. Tak? Tak mam 

zapisane.
Bardzo proszę.

Senator Tomasz Grodzki:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie i Panowie 
Senatorowie!

W Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych 
występowała nominowana przez Billa Clintona pani 
Ruth Ginsburg, sędzia o mocno lewicowych poglą-
dach. Zasiadał tam też nominowany przez prezydenta 
Reagana Antonin Scalia o ultraprawicowych poglą-
dach. Oni w trakcie obrad bardzo ostro ze sobą po-
lemizowali, tymczasem paparazzi przyłapali ich na 
wycieczce w Indiach, kiedy w jednej lektyce jechali 
na jednym słoniu. I wtedy Antonin Scalia, konser-
watysta do szpiku kości, odpowiedział, że on zwal-
cza idee, a nie ludzi. I to powinno nam przyświecać 
w debacie konstytucyjnej.

Zachodziłem w głowę, czym mogłem obra-
zić pana prezydenta. Być może chodziło o słowo 
Idioten, aczkolwiek był to cytat z niemieckiego 
przysłowia. Chciałbym jednoznacznie wyjaśnić, 
że absolutnie nie było to skierowane ani do osoby 
pana prezydenta, ani do żadnej innej osoby. Był to 
tylko przykład wskazujący, że nie powinniśmy po-
wtarzać błędu, jakim – trzeba to jasno powiedzieć 
– było referendum ogłoszone przez Bronisława 
Komorowskiego.

Życzę nam wszystkim, abyśmy w tej debacie 
kierowali się własnym rozumem, własną wolą i aby 
ludzie zapamiętali, że w Senacie dyskusja jest na 
takim poziomie, jaki przystoi wyższej izbie parla-
mentu, o której Frycz pisał, że to jest izba, która 
inne władze ma do szlachetnych uczynków pobu-
dzać, a od niecnych odwodzić. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)
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(senator A. Pociej) Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przypominam o czterech pytaniach: czy, kiedy, 

jak i o co zapytać naszych obywateli?
Jak? Otóż zgodnie z ustawą o referendum ogól-

nokrajowym referendum polega na udzieleniu odpo-
wiedzi pozytywnej lub negatywnej na postawione 
pytanie albo – to jest alternatywa rozłączna – doko-
naniu wyboru między zaproponowanymi wariantami 
rozwiązań. Czyli albo pytania, albo warianty. Panie 
Ministrze, pan przedstawił tutaj zestaw pytań, nawet 
w piśmie przewodnim mamy sformułowanie „treść 
pytań”, i rzeczywiście 10 segmentów to są pytania, 
rozpoczynają się od „czy”, a kończą się znakiem za-
pytania. Ale w rzeczywistości 4 z nich są warianta-
mi i to niestety wprowadza pewien element chaosu. 
Drugi – pytania powinny być uszeregowane, albo 
od najważniejszych do najmniej ważnych, albo też 
zgodnie z występowaniem tych spraw w konstytucji, 
zgodnie z treścią konstytucji, którą będziemy potem 
na podstawie odpowiedzi na te pytania proponować. 
Tego niestety nie ma. I pytanie jest takie: czy prze-
ciętnemu obywatelowi łatwo będzie zagłosować co do 
tak sformułowanych i zagregowanych spraw? Według 
mnie nie.

Ale jest jeszcze gorzej, Panie Ministrze. Jak prze-
analizujemy poszczególne pytania – a nie możemy 
zmienić ich treści – to zobaczymy, że niestety one się 
same nie bronią. Prosty przykład: pytanie czwarte. Za 
czym jesteśmy, za wyborami „w jednomandatowych 
okręgach wyborczych (system większościowy)” czy 
„w wielomandatowych okręgach wyborczych (system 
proporcjonalny)”? Ale w wielomandatowych okrę-
gach wyborczych może być i system proporcjonalny, 
i większościowy. Proszę powiedzieć, czy nie było-
by prościej, żeby przy wyjaśnieniach nie powtarzać 
tego zapisu, ale wprost napisać, że jeśli to mają być 
wybory, to większościowe w jednomandatowych 
okręgach…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Ale tam jest napisane „proporcjonal-
ne”…)

…tak jak wybieramy w gminach do 20 tysięcy 
mieszkańców, a jeśli nie, to proporcjonalne w wielo-
mandatowych, tak jak wybieramy np. posłów. Każdy 
z wyborców, jeśli tylko chodzi na wybory, będzie 
wiedział, o jaki system chodzi.

I tu mam następną uwagę. Wyjaśnienia do pytań 
to są po prostu zacytowane pytania. To naprawdę 
nie pomoże.

Ja już nie chcę analizować innych… Tylko jed-
na wskazówka. To mnie najbardziej uderzyło, Panie 
Ministrze. Pytanie: czy jest pan za konstytucyjnym 
unormowaniem członkostwa w Unii Europejskiej 
i NATO? Nawiasem mówiąc, to jest koniunkcja, więc 

Ale wracam… Symptomatyczna jest okoliczność tej 
debaty. Bo skoro według pana prezydenta, tak jak mówił 
pan minister, to jest wielkie święto, wielkie wydarzenie 
dla demokracji, to 10-procentowa frekwencja po stronie 
koalicji nie będzie odzwierciedleniem ważkości tego 
problemu. I głównie słyszeliśmy tutaj… Oczywiście 
każda z tych mów senatorów Prawa i Sprawiedliwości 
była pochwalna, tylko jeżeli patrzeć na konkluzje, to 
okazywało się, że były one zbudowane jak mowa po-
grzebowa. To znaczy: jesteśmy wdzięczni, szanujemy, 
to wspaniałe życie, no, tylko niestety będziemy musieli 
kiedy indziej do tego wrócić. Jakie to jest wydarzenie 
i święto, Panie Ministrze, skoro gdy debatowaliśmy 
nad tym punktem w komisji, to po raz pierwszy w tej 
kadencji zdarzyło się tak, że ten sprawny – jak walec 
– aparat kolegów z Prawa i Sprawiedliwości zaciął się 
do tego stopnia, iż 1/3 ich nie przyszła, a następna 1/3 
wstrzymała się od głosu? No, jest to, delikatnie mówiąc, 
przynajmniej wyraźny sygnał.

Nie ma tu, o czym przez chwilę mówiłem, nie 
tylko czytelnego sposobu przełożenia odpowiedzi na 
te pytania na zapisy… Bo zgodziliśmy się co do tego, 
że po odpowiedziach propozycja pana prezydenta 
może być kompletnie dowolna. A następnie jest to, 
o czym mówił marszałek Terlecki, mianowicie: gdzie 
jest czytelna większość, skoro nie ma nawet mniej-
szości, która popierałaby ten pomysł?

Panie Ministrze, niestety, ja również – popierając 
tę fantastyczną ideę i ciesząc się, że pan prezydent 
dał możliwość… I ja chciałbym, proszę mi wierzyć, 
żeby do tego doszło, żeby to referendum się odbyło. 
Obawiam się jednak, że to będzie tak jak w książce 
Nikosa Kazandzakisa „Grek Zorba”. Jest tam taka 
finalna scena, gdy to wszystko się…

(Senator Bogdan Borusewicz: W filmie też. Piękna 
katastrofa.)

…wywraca – tak, w filmie też – i padają słowa 
tego ukochanego pracownika, właśnie Greka Zorby: 
„Szefie, jaka fantastyczna katastrofa”.

(Senator Bogdan Klich: „Jaka piękna”…)
Ale problem polega na tym, Panie Ministrze, że ja-

kikolwiek byłby tutaj rezultat, to finał niestety będzie 
taki sam. Bo albo będzie katastrofa wizerunkowa dzisiaj 
po głosowaniu… Ale, jak wykazali panu moi przed-
mówcy z Prawa i Sprawiedliwości, ta katastrofa będzie 
jeszcze większa, jeżeli powiedzą: tak. Nie jest to dobry 
prognostyk co do dzisiejszego głosowania. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabiera pan senator Czerwiński. 5 minut. 

Bardzo proszę.



160
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(senator J. Czerwiński) że instytucja referendum jako narzędzie do wypowia-
dania opinii przez obywateli czy podejmowania przez 
nich decyzji jest narzędziem bardzo ciekawym i warto 
się zastanowić nad tym, żeby je do polskiego systemu 
w jakiejś mierze wprowadzić. Ale trzeba je wprowa-
dzać w taki sposób, który nie postawi instytucji refe-
rendum pod znakiem zapytania. Pod takim znakiem 
zapytania mogłaby postawić taką instytucję sytuacja, 
w której referendum miałoby bardzo słabą frekwen-
cję. My już mamy za sobą takie jedno referendum, 
za którym głosowałem – przyznaję, podobnie jak pan 
senator Pociej, że to był błąd – i to było referendum 
pana prezydenta Komorowskiego. W ostatnim czasie 
udały się 2 takie referenda. Pierwsze to referendum 
w sprawie zatwierdzenia konstytucji z 1997 r., a dru-
gie to referendum w sprawie akcesji Polski do Unii 
Europejskiej. Ale tam pytania były bardzo jasne, każ-
dy, nawet ktoś, kto jest najdalej od polityki, wiedział, 
za czym głosuje. Tutaj pan prezydent przedstawia nam 
10 bardzo skomplikowanych pytań. Jest niemożliwe, 
aby obywatele w swojej masie, tak powiedzmy, cho-
ciaż to brzydkie słowo… żeby te pytania były dla 
nich czytelne. Tak więc mam prawo przypuszczać, 
wydaje mi się to dość logiczne, że frekwencja w tym 
referendum będzie taka jak w referendum zarządzo-
nym przez pana prezydenta Komorowskiego, czyli 
8% albo mniej, i że de facto to będzie eliminowało 
w przyszłości możliwość korzystania z tej instytucji 
w polskim systemie politycznym.

Dlaczego więc pan prezydent to robi? Ja mam 
pewną teorię. Uważam, że to jest jakiś pomysł, jakiś 
sposób na to, aby pan prezydent zaznaczył swoją od-
rębność, swoją niezależność od obozu PiS. Tylko że 
jeśli będzie tak niska frekwencja, to uderzy to w pana 
prezydenta.

A dlaczego Prawo i Sprawiedliwość moim zda-
niem jest de facto przeciwko temu wnioskowi? 
Słyszymy głosy pana ministra Suskiego, że termin 
jest zły, pana Terleckiego, pani Mazurek, mamy 
wreszcie wynik głosowania na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej, na którym głosami Platformy 
Obywatelskiej ten wniosek został odrzucony, pierw-
szy raz w tej kadencji coś takiego się stało. Otóż moja 
interpretacja jest taka. Po pierwsze, PiS widzi, że 
pan prezydent chciał sobie z tego referendum zrobić 
narzędzie wskazujące pewną jego niezależność od 
Prawa i Sprawiedliwości, i to się oczywiście Prawu 
i Sprawiedliwości nie podoba. Ale drugi argument 
jest taki, że Prawo i Sprawiedliwość, którego kierow-
nictwo, cokolwiek by powiedzieć, ma dużo więcej 
doświadczenia politycznego niż pan prezydent, wie, 
że klapa frekwencyjna tego referendum uderzy oczy-
wiście w pierwszym rzędzie w pana prezydenta, ale 
także w jakiś sposób w Prawo i Sprawiedliwość jako 
obóz polityczny, który pana prezydenta do prezyden-
tury wystawił. I w związku z tym, de facto z tych 

nie będzie wyboru, czy w Unii tak, a w NATO nie, 
czy odwrotnie, w NATO tak, a w Unii nie. Ale to już 
zostawmy. Otóż, Panie Ministrze, wie pan, z czym 
mi się to skojarzyło? Z wprowadzeniem dozgonnej 
miłości do Związku Radzieckiego w konstytucji pe-
erelowskiej, bodajże w roku 1976. Nie chcę takich 
pytań!

(Senator Aleksander Pociej: A ja się bałem tego 
powiedzieć.)

(Oklaski)
Nie chcę takich pytań, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Ale co to znaczy dalej? To znaczy, że od tego mo-

mentu mówię, jak powinno być.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas się kończy.)
Właśnie dlatego przechodzę do meritum.
(Wesołość na sali)
Panie Ministrze…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Co można będzie z tym zrobić? No, przede wszyst-

kim uchwalić ustawę o trybie uchwalenia konstytucji, 
następnie przygotować pytania, uzgodnić ustawę o re-
ferendum ogólnokrajowym z kodeksem wyborczym, 
dać sobie na to trochę czasu i w momencie, kiedy 
będziemy gotowi, rzeczywiście przeprowadzić refe-
rendum konsultacyjne, być może z mniejszą liczbą 
pytań. Można przecież takie referendum konsulta-
cyjne wprowadzić do treści ustawy o trybie uchwa-
lania konstytucji. Mając taką podstawę prawną, po 
sformułowaniu pytań można zapytać naród, zapytać 
naszych obywateli, jakiej chcą konstytucji.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas…)
Ale to powinniśmy robić wspólnie: i Senat, i Sejm, 

i pan prezydent.
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
I o to apeluję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana Filipa 

Libickiego.
(Senator Jan Filip Libicki: Proszę mi tylko, Pani 

Marszałek, odliczyć… No, muszę sobie przygotować 
stanowisko.)

Dobrze, dobrze, tak. Poczekamy, aż pan będzie 
gotowy.

Senator Jan Filip Libicki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
My dzisiaj debatujemy nad prezydenckim wnio-

skiem referendalnym. Chcę powiedzieć bardzo jasno, 



161
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(senator J.F. Libicki) było państwa polskiego, kiedy byliśmy pod zaborami. 
Żeby już nigdy nie powtórzyły się słowa Juliusza 
Słowackiego: „Polsko! lecz ciebie błyskotkami łudzą! 
Pawiem narodów byłaś i papugą, a teraz jesteś słu-
żebnicą cudzą”. Żeby tak się nigdy nie stało, potrzeba 
nam szczególnie silnego państwa, potrzeba nam rów-
nież narodu, silnego, także liczebnie – bo jeśli cho-
dzi o demografię, to jest również katastrofa. I niech 
prezydent i jego zespół dalej nad tą konstytucją, nad 
tym działaniem pracują i niech z kolei przedstawią 
dalsze prace. Bo, jak myślę, no, patrząc po sobie, 
będzie mi trudno… Na pewno nie będę przeciw, jak 
mówiłem na początku, ale trudno mi jest poprzeć to 
referendum, a więc… Jest jeszcze trzecia możliwość.

I tak jak mówię, żeby ta konstytucja powstała, 
żeby to państwo kiedyś tak funkcjonowało, żeby, 
jakżeśmy z kolei w tej uchwale rocznicowej mówili 
i cytowali słowa Leopolda Staffa: „Polsko, nie jesteś 
ty już niewolnicą! Lecz czemś największem, czem 
być można: Sobą!”… Niech będzie taka konstytucja, 
która spowoduje, że na bazie tego pozostanie takie 
mocne, silne państwo, żeby Polska zawsze pozostała 
sobą. I myślę, że w tę rocznicę stulecia należy nam 
wszystkim tutaj, w Senacie, z całego serca tego ży-
czyć. I myślę, że wcześniej czy później taka konstytu-
cja zostanie przyjęta, wypracowana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Grzegorz Napieralski. Proszę.

Senator Grzegorz Napieralski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pierwszy raz jestem senatorem Rzeczypospolitej 

Polskiej, to moja pierwsza kadencja. Muszę, Panie 
Ministrze, powiedzieć, że od czasu, kiedy rozpoczą-
łem tę zaszczytną pracę tutaj, od czasu, kiedy zaczą-
łem w tej Izbie pełnić zaszczytną funkcję senatora, po 
raz pierwszy na tej mównicy wysokiej rangi urzędnik 
państwowy, minister, zachował się tak jak pan, Panie 
Ministrze. I za to dziękuję. Już tłumaczę, o co chodzi. 
Po raz pierwszy w poważnej dyskusji politycznej, 
moim zdaniem fundamentalnej, w dyskusji o konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej, o tym, co jest naszym 
fundamentem, fundamentem funkcjonowania nasze-
go państwa, naszej ojczyzny, przedstawiciel partii 
dzisiaj rządzącej czy obozu rządzącego, bo trzeba na 
to spojrzeć szerzej, uznał mnie, jako senatora, ale też, 
jak myślę, całą opozycję, nie za wroga, ale za opo-
nenta, nie za wroga, ale za przeciwnika politycznego, 
który może mieć inne zdanie. I na tym tak naprawdę 
polega, moim zdaniem, istota polityki. Bo przecież 
jeżeli będziemy wszyscy jednomyślni, to nasz kraj nie 
będzie szedł do przodu ani się rozwijał. Jak będzie-

2 powodów Prawo i Sprawiedliwość jest przeciwko 
temu wnioskowi. Ja nie uważam, że to jest źle, ja uwa-
żam, że tu akurat Prawo i Sprawiedliwość chce panu 
prezydentowi pomóc w wyjściu z tego referendalnego 
klinczu. I ja bym się na miejscu pana ministra Muchy 
tym nie martwił.

I wreszcie na koniec: co ja zrobię? Ja na posie-
dzeniu Komisji Ustawodawczej wstrzymałem się od 
głosu i poważnie rozważam – nie podjąłem jeszcze 
końcowej decyzji, ale rozważam – to, żeby także w fi-
nalnym głosowaniu się wstrzymać. Bo ja uważam, 
że pan prezydent, jeśli to referendum by przeszło, 
zrobi sobie nim polityczną krzywdę. Ale jeśli dorosły 
człowiek w pełni odpowiedzialny, pełniący ważną 
funkcję publiczną chce sobie zrobić krzywdę…

(Senator Aleksander Pociej: Chce się zabić.)
…i robi to miesiącami z uporem godnym lepszej 

sprawy, to należy mu na to pozwolić. Dlatego wła-
śnie zastanawiam się nad wstrzymaniem się od głosu. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Pająk.
5 minut, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja tak jeszcze bardzo krótko, żeby dokończyć swo-

je poprzednie wystąpienie. Mówiłem, że dobrze by 
było, żeby pytań było mniej, żeby były krótkie i jed-
noznaczne. I myślę, że w dalszej pracy tak się kiedyś 
stanie. Bo – to również na początku mówiłem – nie 
ulega wątpliwości, że tę konstytucję należy jak naj-
szybciej zmienić. I nawet ten jubileusz, to 100-lecie 
odzyskania niepodległości jest takim imperatywem, 
taką siłą, żeby to dalej poczynić.

Z drugiej strony to też taka znamienita dla mnie 
data, że właśnie w 2016 r. rozpoczęło się kolejne, dwu-
dzieste piąte ćwierćwiecze w historii Polski i wtedy 
prezydent rozpoczął swoje urzędowanie.

I myślę, że tutaj jest trochę czasu, żeby spokojnie 
taką konstytucję przygotować, zrobić i wciągnąć jak 
najwięcej sił do wsparcia tego. Bo nie ulega wątpliwo-
ści, że do zbudowania silnego państwa potrzeba nam 
jasnej, jednoznacznej konstytucji opartej o te warto-
ści, które naród reprezentuje, i o te zasady, którymi 
chce, żeby jego władza funkcjonowała.

I myślę, że w tym czasie, w tym roku jubileuszo-
wym trzeba nam szczególnie przypomnieć ten czas, 
kiedy konstytucja została zlikwidowana, kiedy nie 
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(senator G. Napieralski) Być może tak, tylko że ten dynamizm czy młodość 
prezydenta zostały utopione tak naprawdę w wojence 
politycznej i brutalnym zachowaniu większości. 

A w Sejmie i w Senacie niestety jest tak, Panie 
Ministrze, że arytmetyka jest królową wszystkiego 
i to od większości głosów zależy wszystko. I w każdej 
chwili można zgłosić wniosek o zamknięcie dyskusji, 
listy mówców czy też ograniczenie debaty, nawet 
w Senacie, jak się okazuje, i tak naprawdę kneblo-
wanie ust opozycji. Szkoda, że tak się dzieje, bo być 
może nawet dzisiejsza dyskusja o konstytucji byłaby 
całkowicie inna. Szkoda też, że w tak ważnej sprawie, 
tak istotnej, fundamentalnej, zaplecze pana prezy-
denta – nie myślę tutaj o ministrach i współpracow-
nikach, tylko myślę o posłach, a dziś szczególnie 
o senatorach Rzeczypospolitej Polskiej, którzy należą 
do klubu Zjednoczonej Prawicy – nie ma wsparcia. 
Bo to dokładnie widać dziś.

I szkoda, że te argumenty czy uwagi, które dziś tak 
pięknie słyszymy, jak powiedział senator Aleksander 
Pociej, które tak chwalą prezydenta, a zarazem mówią 
„ale nie masz racji, nie poprzemy cię”, nie padały 
w czasie pańskich wizyt u marszałka czy na posie-
dzeniu klubu, o wiele wcześniej. Bo uważam, że to 
źle dla debaty o konstytucji, że nawet zaplecze pana 
prezydenta nie popiera tego wniosku, że na początku 
chwali, ale potem w przemówieniu jeden z senatorów 
stwierdza, że później będziemy jeszcze raz pracowali 
nad ewentualnym referendum. To niestety smutne, ale 
prawdziwe. Jesteśmy tego świadkami.

Panie Ministrze, jeżeli jest tak, jak przewidujemy, 
że Prawo i Sprawiedliwość nie poprze tego wniosku, 
być może warto – mówiłem o tym w pytaniu i wtedy 
nie było czasu, chciałbym to rozwinąć – wrócić trochę 
inaczej do idei dyskusji o zmianach w konstytucji. Ja 
szanuję pogląd prezydenta i pana, Panie Ministrze. 
Wyjaśniał pan, że mieliście inną filozofię. Że naj-
pierw chcieliście wyjść do Polek i Polaków, zapytać 
ich o kierunki, co jest logiczne, co też może być cie-
kawe. Ale skoro senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
jakby nie rozumieją, co jest na karcie do głosowania, 
i dopytują, co jest w czwartym, piątym pytaniu, jak 
ta karta ma być duża, nieduża, to niepotrzebna jest 
w ogóle, jak uważam, dyskusja na tej sali. Od druko-
wania kart do referendum, od ustalania wielkości tej 
kartki i filozofii głosowania jest Państwowa Komisja 
Wyborcza, a nie Senat. Senat, Wysoka Izba, ma się 
zająć meritum sprawy, tak naprawdę fundamentem – 
tym, czy potrzebne jest referendum, czy nie. A jeżeli 
tak, to jakie? I jak mamy zmieniać konstytucję tak, 
aby ona była i dla opozycji, i dla rządzących? Ale… 
Nie, cofam to. Przepraszam, Panie Ministrze. Chodzi 
o to, żeby ona była dla Polek i dla Polaków, żeby ona 
była gwarantem sprawiedliwości, tolerancji. Żeby 
konstytucja dała nam poczucie bezpieczeństwa życia 
w naszej ojczyźnie.

my szli tak samo, no to gdzie będzie rozwój, gdzie 
będzie nasz postęp? Warto się różnić i warto mieć 
inne cele, ale też warto się nawzajem przekonywać. 
I jeszcze raz, Panie Ministrze, za tę postawę, która 
tu, z tej mównicy, była przez pana pokazana, bardzo 
serdecznie dziękuję, bo to wlewa w moje serce na-
dzieję, że być może w przyszłości polityka zacznie 
się zmieniać, że ten język agresji, bitwy, walki poli-
tycznej zmieni się jednak na merytoryczny i ciekawy 
spór o przyszłość naszego kraju, w którym żyjemy 
my, nasze dzieci, nasze wnuki. Przykro jest mi tylko 
dlatego, że ma to miejsce tak rzadko. No, ale chociaż 
w tej jednej ważnej sprawie to się udało.

Panie Ministrze, przysłuchuję się tej debacie, pyta-
niom, ale też temu, co dzieje się od wielu miesięcy czy 
od wielu tygodni, jeżeli chodzi o referendum i o ini-
cjatywę pana prezydenta. Myślę, że pierwszy pro-
blem i wielki błąd… może nie błąd, wielki problem. 
Wielkim problemem, który pojawił się tak naprawdę 
na drodze do sukcesu prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, jest to, że jego zaplecze czy partia politycz-
na, która wygrała wybory, Prawo i Sprawiedliwość, 
zbudowała jednak taką atmosferę, taki spór czy wojnę 
polityczną, że prezydentowi jest trudno dzisiaj przebić 
się z taką ideą, która mogłaby być ideą czystą, cieka-
wą, oderwaną od bieżącej polityki, od tego sporu czy 
kłótni politycznej. Że te ustawy, przepychane często 
kolanem w Sejmie po nocach, niestety bez możliwości 
debaty, bez możliwości właśnie wysłuchania opozy-
cji, tego, co ma do powiedzenia… Kiedy chcemy tak 
naprawdę powiedzieć, że mamy inny pogląd w danej 
sprawie, że inaczej widzimy zapisy ustawy, chcemy 
o tym rozmawiać, chcemy przekonywać, a tę rozmo-
wę czy ten dialog się brutalnie przerywa. Wczoraj 
mieliśmy tego przykład, kiedy z tej strony sali Senatu 
momentalnie padł wniosek o przerwanie dyskusji, 
o zamknięcie dyskusji, ograniczenie dyskusji. No, 
stawia się tak naprawdę opozycję w bardzo trudnej sy-
tuacji. I kiedy obóz polityczny, który stoi za prezyden-
tem i wyniósł go do tego zaszczytnego urzędu, dzia-
ła też wbrew sobie, bo jeszcze w zeszłej kadencji… 
Przypomnę słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego, 
który powiedział: opozycja jest lekceważona. I zaraz 
za tym szedł cały pakiet demokratyczny, tzw. demo-
kratyczny, który dawał opozycji możliwość zabierania 
głosu, powiem więcej: nawet kreowania porządku 
obrad na sali sejmowej czy senackiej. I kiedy ten 
projekt demokratyczny ma być fundamentem pracy 
nowej władzy, a okazuje się, że go nie ma i jest jeszcze 
brutalniejsza walka z opozycją, wojna z opozycją… 
I dlatego prezydentowi jest bardzo trudno przebić się 
z ideą referendum czy debaty o tym, jak konstytucję 
trzeba zmieniać. Szkoda. Któryś z senatorów powie-
dział, że potrzeba było dynamicznego prezydenta. 
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(senator G. Napieralski) chwilę pojawi się nowy wniosek o referendum, gdzieś, 
przy okazji innych wyborów… To będzie ciekawe 
zjawisko. Wtedy będzie pan musiał przyjść do Senatu 
albo do Sejmu i dyskutować, i zobaczyć, że przy wy-
borach samorządowych nie dało rady, ale przy wybo-
rach np. do Parlamentu Europejskiego da radę. Wtedy 
będzie to dowód, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, 
będzie to dowód na to, że Prawo i Sprawiedliwość 
traktuje referendum absolutnie instrumentalnie, poli-
tycznie i partyjnie. Tutaj nie ma tak naprawdę żadnego 
zmiłuj się, tu chodzi tylko o to, żeby załatwić własny 
interes polityczny.

Jeszcze dzisiaj można uwierzyć w pańskie słowa, 
które pan wypowiedział z tej mównicy, że to jest 
projekt naprawdę poza politycznymi podziałami czy 
ponad partiami politycznymi. Ale jeżeli faktycznie 
pojawi się – a takie są przecież dzisiaj głosy sena-
torów Prawa i Sprawiedliwości – za chwilę nowe 
referendum, które tu wspólnie spróbują przeprowa-
dzić, przy okazji innych wyborów, np. do Parlamentu 
Europejskiego czy krajowych, to ciekawe, jaka wtedy 
będzie opowieść Prawa i Sprawiedliwości na temat 
tego, że wtedy się nie dało, a teraz się da. To oznacza, 
że to są kalkulacje polityczne, że tak naprawdę interes 
partii politycznej jest ważniejszy niż interes całego 
narodu. I tu panu współczuję, Panie Ministrze, tu 
panu współczuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: To jest mądrość…)
Pan, Panie Senatorze, jest sprawnym politykiem 

i dobrze wiem, że gdy pan się za coś zabiera, to chodzi 
tylko o interes pana partii.

Panie Ministrze, kończąc tę wypowiedź, chciał-
bym powiedzieć, że jeszcze raz dziękuję za tę po-
stawę. Mam nadzieję, że za pana przykładem pójdą 
ministrowie Prawa i Sprawiedliwości, ale również 
większość w Senacie, że debata między opozycją 
a rządzącymi będzie prowadzona jak z oponentem po-
litycznym, a nie jak z wrogiem. Bo my dziś jesteśmy 
traktowani jak wróg, wróg śmiertelny, któremu trzeba 
zamknąć usta, tak aby nic nie robił i nic nie mówił, bo 
tylko przeszkadza. A my nie chcemy przeszkadzać. 
My mamy swoje poglądy, swoje przemyślenia, któ-
rych chcemy bronić i do których chcemy was przeko-
nywać. I wierzę głęboko, że jeżeli ten dialog będzie 
inny, to i marszałek Borusewicz, i klub Platformy 
Obywatelskiej, i senatorowie niezrzeszeni, myślę, że 
wszyscy poważni politycy w tym kraju będą chcieli 
współpracować przy ważnych projektach. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

I brakuje mi tej debaty dzisiaj tutaj, na sali 
Senatu. Brakuje mi właśnie dialogu o fundamen-
cie, o całej istocie, którą zaprezentował prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej i pan, jako jego przedstawi-
ciel, dzisiaj na tej sali. Może warto wrócić, bo to już 
przerobiliśmy i to zdało egzamin, mimo że też byli 
ci, którzy się nie zgadzali z pracami nad konstytucją, 
którą uchwaliliśmy w roku 1997… Ale jak spojrzy-
my na historię tamtego czasu, na długość trwania 
dyskusji, debat, rozmów i tak naprawdę integracji 
czy zapraszania różnych środowisk, nawet bardzo 
przeciwnych, do tej debaty, aby konstytucja była tak 
naprawdę dla wszystkich, aby każdy miał poczucie, 
że konstytucja jest i moja, i mojego kolegi, mojej ko-
leżanki, mojego sąsiada, mojej sąsiadki, że to jest 
nasze wspólne dzieło… I tego, Panie Ministrze – tu 
będę upierał się przy swoim – zabrakło mi, i to nie 
tylko w tych naszych rozmowach w Szczecinie czy 
w Zachodniopomorskiem, ale również tu dzisiaj, na 
tej sali. W inicjatywie pana prezydenta zabrakło mi 
tego, że być może na samym początku warto było 
zaprosić tych, którzy właśnie pod rządami tej kon-
stytucji podejmowali najważniejsze decyzje – byłych 
prezydentów.

I jeżeli faktycznie zdarzyło się – jak pan mini-
ster powiedział – że były takie oświadczenia, to być 
może warto odwrócić sytuację i najpierw zaprosić 
poszczególnych byłych prezydentów, i z nimi od-
być rozmowę, i przekonać ich, mówiąc „chodźcie, 
porozmawiamy”, a potem ogłaszać to w mediach. 
Zaprosić marszałków Sejmu, byłych premierów, by-
łych ministrów sprawiedliwości, szefów Trybunału 
Konstytucyjnego, sędziów Sądu Najwyższego, au-
torytety prawnicze w Polsce. Tak? Opozycję przede 
wszystkim. Chociaż muszę panu – to nie jest zło-
śliwość – współczuć, bo moim zdaniem trzeba za-
cząć od waszego obozu, gdyż to on dzisiaj stawia 
tu największy opór, a nie opozycja, jak się okazuje. 
Dzisiaj opozycja zachowuje się bardzo racjonalnie 
i bardzo sprawiedliwie.

Panie Ministrze, Szanowni Państwo, jak powin-
na wyglądać prawdziwa dyskusja na temat zmiany 
konstytucji? Najpierw rozmowa z ludźmi, najpierw 
tak naprawdę pokazanie istoty konstytucji, istoty 
demokratycznego państwa, wolnego, europejskiego, 
otwartego na świat, a potem dopiero pytanie, czy 
chcemy tę konstytucję zmieniać. Dziś niestety stało 
się odwrotnie. Stało się odwrotnie. I filozofia, którą 
pan, Panie Ministrze, prezentował dziś rano w odpo-
wiedziach na pytanie, no, legła w gruzach, niestety 
przede wszystkim przez pana obóz polityczny, bo to 
on się z tym nie zgadza.

Jestem ciekawy, czy faktycznie te plotki, czy na-
wet głosy senatorów Prawa i Sprawiedliwości, że za 
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referendum, w którym ten wymóg został zniesiony. 
I trzeba by się zastanowić, jakie były przyczyny tego, 
że skoro powstał tak doniosły akt jak konstytucja, to 
jednak zakładano z góry, że może większość obywa-
teli nie będzie chciała wypowiedzieć się na temat tego 
dokumentu. To są bardzo ciekawe przyczyny – nie 
mam czasu w tej chwili tego analizować – ale to też 
wiele mówi o ówczesnych elitach politycznych, które 
stały za tym aktem.

I kolejna kwestia, z wypowiedzi pana marszałka 
Borowskiego. Pan marszałek Borowski jest świet-
nym dialektykiem. Powoływał się na procenty i mó-
wił: a co w sytuacji, kiedy 40% będzie za jakimś 
rozwiązaniem, 30% – przeciw, a 30% nie będzie 
głosowało? Mówił, że wtedy będzie można powie-
dzieć: a i tak 60% nie poparło tego rozwiązania. 
Tak można powiedzieć, ale równie dobrze można 
powiedzieć, że 78% obywateli nie poparło kon-
stytucji z 1997 r., bo tylko 22% wzięło udział… to 
znaczy zagłosowało za w tym referendum z 25 maja 
1997 r. Mówię o tym, bo jest to zręczna sofistyczna 
dialektyka, którą się niektórzy posługują w swoich 
wypowiedziach, ale sami sobie przeczą, właśnie 
później stosując tę dialektykę.

I na koniec chciałbym na jedną rzecz zwrócić 
uwagę – na pytanie szóste, które pada w tym refe-
rendum. Mówił o tym pan senator Czerwiński. Ja 
mam niestety dobrą pamięć i pamiętam doskona-
le, jak w 1975 r. pojawiły się tezy, żeby wpisać do 
PRL-owskiej konstytucji przewodnią rolę partii oraz 
trwały sojusz i przyjaźń ze Związkiem Radzieckim. 
Pamiętamy, że… To, zdaje się, było przegłosowane 
w kwietniu czy wtedy te prace trwały, w każdym 
razie jeszcze przed wydarzeniami radomskimi, i to 
wszystko spowodowało powstanie demokratycz-
nej opozycji, m.in. to słynne wstrzymanie się prof. 
Stanisława Stommy w ówczesnym PRL-owskim 
Sejmie, co było aktem najwyższej odwagi w re-
aliach tamtego systemu politycznego. I z tego punk-
tu widzenia sądzę, że bogatsi o to doświadczenie 
i o pamięć, zwłaszcza tych, którzy pamiętają tamte 
czasy… W tego rodzaju kwestiach wydaje mi się, że 
potrzebna byłaby duża ostrożność albo duża debata. 
Bo to, że jesteśmy i w Unii, i w NATO, to jest bardzo 
dobrze, i to, że to są sojusze trwałe, to też bardzo 
dobrze, ale nie wiem, czy jest konieczność, aby to 
zapisywać w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
To jest temat na osobną dyskusję. Zwracam uwagę 
na problem.

I na sam koniec chciałbym raz jeszcze podzięko-
wać panu prezydentowi za tę inicjatywę, za wywo-
łanie tej całej debaty, z której wnioski, jak sądzę, są 
oczywiste: trzeba dalej pracować nad tym, w jakim 
kierunku i później w jaki sposób politycznie zmie-
niać konstytucję, ale trzeba też pamiętać, że musi 
wokół tego być szerszy konsensus polityczny, aby ta 

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jesteśmy w kolejnej godzinie dyskusji i sądzę, że 

można już pewne wnioski sformułować. A wniosek 
niewątpliwy, który przebijał się z większości wypo-
wiedzi w tej debacie, jest taki, że dostrzegamy wady 
czy niedoskonałości obecnej konstytucji i debata, 
którą wywołał swoim pomysłem pan prezydent, jest 
debatą ze wszech miar potrzebną, mającą na celu 
usprawnienie funkcjonowania naszego państwa.

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że konstytucja, 
która obecnie obowiązuje, która została przyję-
ta w 1997 r., ma jednak w pewnym sensie piętno 
okresu PRL-owskiego. A dlaczego je ma? Proszę 
zwrócić uwagę na jej obszerność. Otóż tam jest 
wiele artykułów. Jest to jedna z obszerniejszych 
konstytucji obecnych krajów europejskich. A skąd 
się wzięła ta obszerność? Ano stąd, że zapisano 
deklaratywnie wiele praw, przywilejów czy bar-
dzo słusznych postulatów. A dlaczego je zapisano? 
Dlaczego zapisano, że mamy bezpłatną służbę zdro-
wia, że mamy wolność słowa, że edukacja ma być 
bezpłatna? Cały szereg takich zapisów w konsty-
tucji się znajduje. A skąd one się wzięły? Ano one 
się wzięły… Żeby zrozumieć ten fenomen, trzeba 
się odwołać do konstytucji z 1952 r., do konstytucji 
PRL-owskiej, która, jeżeli wczytamy się literalnie 
w tę konstytucję, też pięknie brzmiała w sensie 
deklaracji, co się należy obywatelom i jakie pra-
wa mają obywatele. Była nawet wolność słowa, 
wolność sumienia, wolność wyznania. To wszyst-
ko było zapisane również w konstytucji z 1952 r., 
ale praktyka stosowania tej konstytucji była taka, 
jaka była. I stąd, niejako w reakcji na tę pewne-
go rodzaju schizofrenię, ustawodawca postanowił 
raz jeszcze w sposób uroczysty w takim akcie jak 
ustawa zasadnicza potwierdzić te wszystkie pra-
wa i wszystkie, słuszne zresztą – ja ich absolutnie 
nie kwestionuję – zasady, które w tej konstytucji 
są zapisane. Ale niestety dzisiaj wiemy, że jeżeli 
wsłuchalibyśmy się w głosy, jak wygląda bezpłatna 
służba zdrowia czy jak wygląda bezpłatny dostęp 
do edukacji, to w praktyce jest tak, że obywatele 
mają różne zdanie na ten temat. Przecież wiemy, 
jaka jest kondycja publicznej służby zdrowia i co 
zazwyczaj wielu obywateli musi robić w sytuacji, 
kiedy potrzebna jest nagła interwencja lekarska ze 
względu na stan zdrowia.

Druga kwestia… Chciałbym się odnieść do wy-
powiedzi pana senatora Borowskiego, który zwrócił 
uwagę, że faktycznie zmieniono w ustawie przyjmu-
jącej konstytucję próg wymagalności 50%. Mówię 
o 1997 r. Faktycznie to zrobiono. Ale dlaczego? 
Dlatego że obawiano się, że nie będzie ponadpięć-
dziesięcioprocentowej frekwencji. To było jedyne 
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(senator J.M. Jackowski) (Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali)
Ale to po prostu tylko… Ale to po prostu z troski 

o pana prezydenta.
(Wesołość na sali)
Bo to referendum może się okazać totalną klapą, 

tak jak się okazało to referendum, które przeprowa-
dził namiestnik Komorowski. I chciałbym ustrzec 
od tej sytuacji.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Namiestnik?)
Tak.
(Głos z sali: Czyj namiestnik? Czyj?)
Od tego chciałbym… Ale proszę…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę nie zacze-

piać pana senatora.)
(Głos z sali: On nas zaczepił!)
Tego chcę uniknąć.
(Poruszenie na sali)
Teraz co do pytań. Początkowo było piętnaście, 

w tej chwili jest dziesięć.
(Rozmowy na sali)
No, ja mówię, że teraz to jest toplista… Ale te 

pytania w kilku miejscach są rozbudowane, są odpo-
wiedzi A, B i C.

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój!
(Rozmowy na sali)
Odpowiedzi A, B i C. To są trochę pytania z tezą. 

Nic z tego nie wynika. Uważam, że te pytania są tak 
skonstruowane… No, można by to tak sparafrazo-
wać: w punkcie A – chcesz być młody, a w punkcie 
B – chcesz być piękny. A może ja bym chciał być 
w połowie tu, w połowie tu? Albo wpisanie np. 500+. 
A dlaczego nie 1000+?

(Głos z sali: No właśnie.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: 10000+.)
(Senator Jan Rulewski: Samo plus.)
Uważam, że taki kierunek może być wpisany, ale 

kwot się nie wpisuje. Uważam, że referendum powin-
no mieć maksymalnie 5 punktów, jednoznacznych, 
odpowiedź tak albo nie, ale pytania powinny być 
kierunkowe, a dopiero przy opracowywaniu konsty-
tucji powinien się tym zająć parlament, Sejm, Senat, 
w debacie politycznej… A nie stawianie takich pytań 
z tezą.

Pan senator Czerwiński częściowo już wyczerpał 
temat, moją wypowiedź, powtórzył to jeszcze pan se-
nator Jackowski. Rzeczywiście, zupełną niedorzecz-
nością jest, wręcz uważam to za bardzo niebezpieczne, 
wpisywanie przynależności do Unii do konstytucji. 
No, ja też pamiętam tamte czasy, kiedy nam wpisa-
no dozgonną miłość do Związku Zdradzieckiego. Ja 
pamiętam czasy, kiedy pojechałem do Pragi, i tam 

debata mogła być merytoryczna. Dziękuję za uwagę. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonkowski.
(Rozmowy na sali)

Senator Waldemar Bonkowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Również do senatorów z totalnej opozycji po-

wiem… Powiem tak: sprawa jest…
(Rozmowy na sali)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Sprawa dla mnie jest oczywista…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój!)
Sprawa jest dla mnie oczywista, jestem za zmianą 

konstytucji, to nie ulega najmniejszej wątpliwości. 
Ale uważam, że w tym momencie, w tym czasie po-
winniśmy tego referendum zaniechać. I nie chodzi mi 
wcale o datę 11 listopada. Ona jest bardzo ważna. Ale 
chodzi mi o ten czas, bo jesteśmy praktycznie 3 lata 
po wyborach, a w Polsce mamy turbulencje spowodo-
wane totalną opozycją, która do dziś nie pogodziła się 
z tym, że naród ich odrzucił w ostatnich wyborach.

(Głos z sali: Ciebie nie odrzucili.)
I myślę, że musimy poczekać z tym referendum co 

do konstytucji co najmniej do przyszłej kadencji, gdy 
rzeczywiście naród powtórzy swój wynik i wreszcie 
ta totalna targowica po prostu zrozumie, że naród raz 
na zawsze ich odrzucił.

(Rozmowy na sali)
A w takiej sytuacji, w jakiej my jesteśmy teraz…
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój! Ja wam nie przeszkadzałem.
W sytuacji, w której Polska się znajduje, robienie 

w tym momencie referendum otworzy totalnej targo-
wicy pole do kolejnych burd, a referendum i zmiana 
konstytucji wymagają spokojnej, rzeczowej debaty. 
Więc żeby tego uniknąć, powinniśmy po prostu jesz-
cze trochę poczekać. Polska na to nie jest gotowa.

(Głos z sali: Polska terytorialna.)
Chciałbym powiedzieć do pana prezydenta… 

Nie wiem, czym to jest spowodowane… Ja wiem, że 
każdy prezydent chce być prezydentem wszystkich 
Polaków, bez wyjątku, i może nieskromnie powiem, 
że mam niemały udział w tym, że pan prezydent Duda 
jest dzisiaj prezydentem, i tego nie żałuję…

(Głosy z sali: O! Jak to?)
…i to popieram… I powiem, że ja będę głosował 

przeciw takiemu referendum, ale nie przeciwko panu 
prezydentowi…
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(senator W. Bonkowski) nie, zupełnie nie wiem, z jakiego powodu. A dzisiaj 
człowiek, który mówi takie rzeczy, ma zupełną wol-
ność i swobodę, w dodatku ma 10 minut na wypo-
wiadanie się. To bardzo niedobrze o was świadczy. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pani Senator, ja jeszcze nikomu nie przerywałem 
żadnego wystąpienia, mimo że padały tutaj ostrzejsze 
słowa, również z ust członków pani klubu parlamen-
tarnego.

Pan senator Pociej. Który raz: pierwszy czy drugi?
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję bardzo…)
(Głos z sali: Drugi.)
Drugi, więc 5 minut.

Senator Aleksander Pociej:

Krótko, Panie Marszałku.
Zwracam się pana ministra Muchy. Chciałbym, 

żeby pan zauważył, że z ust, jak niektórzy nas nazy-
wają, totalnej opozycji… No, nikt nie śmiał porów-
nywać pomysłu pana prezydenta do inicjatywy wpisu 
w komunistycznej konstytucji. Proszę ewentualnie 
przekazać panu prezydentowi to, że to nie z naszych 
ust te porównania padły. (Oklaski)

A po drugie, w imieniu warszawiaków zwracam 
się do senatora Bonkowskiego, żeby pan senator wy-
stąpił u siebie, na Kaszubach z taką inicjatywą doty-
czącą ewentualnie tego pomnika zwycięstwa.

(Wesołość na sali)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Waldemar Bonkowski: Nikt z warszawian 

nie upoważnił pana do tego.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Głos z sali: Ważna informacja…)
Czy pan minister chciałby jeszcze zabrać głos? 

Tak?
Bardzo proszę.
(Głos z sali: Należy się Bonkowskiemu jeszcze 

5 minut.)
(Głos z sali: Pozostaje jeszcze 5 minut. Ale to 

już…)
(Głos z sali: Ale lista jest już zamknięta…)
Ale lista została zamknięta.
(Głos z sali: Ale ma jeszcze 5 minut.)
(Głosy z sali: Nie.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Waldemar Bonkowski: Chciałbym…)
Proszę bardzo, Panie Ministrze…

po to, żeby się nie nudzić, gdy się czeka na przejściu 
ulicznym, z każdej strony, dla tych z tej, dla tamtych 
z drugiej, było napisane: se Sovětským svazem na 
věčné časy. No, nie możemy…

(Głos z sali: Co to znaczy?)
Na zawsze.
No, nie możemy do tego dopuścić. Ja bym myślał 

sobie tak… Panie Ministrze, proszę panu prezyden-
towi przekazać, że żeby przeprowadzić referendum 
w tak ważnej sprawie, trzeba wprzód dążyć do po-
jednania Polaków. Tego się nie da zrobić, do przy-
szłych wyborów parlamentarnych się nie da, tak jak 
już wcześniej powiedziałem, się nie da, dopóki totalna 
targowica nie zrozumie, że naród ich odrzucił raz na 
zawsze.

(Rozmowy na sali)
I może w tym czasie… Bo tak: w tym roku jest stu-

lecie odzyskania niepodległości, za 2 lata jest stulecie 
Bitwy Warszawskiej, czyli Cudu nad Wisłą. Może 
pan prezydent miałby okazję nas skonsolidować jako 
naród, a myślę, że to byłby chlubny cel. Wiadomo, 
bo już wasz klasyk to powiedział, że pieniędzy nie 
ma i nie będzie, więc może tego łuku triumfalnego 
w Warszawie już nie jesteśmy w stanie postawić. Ale 
ja bym zaproponował, żeby może postawić kolumnę 
zwycięstwa. No, to byłaby szybka akcja, takie posta-
wienie. Gdybyśmy się postarali, a zostały 4 miesiące, 
można by nawet np. na rondzie de Gaulle’a zamiast 
tej fatalnej palmy czy, jeśli dobrze mówię, na ron-
dzie Dmowskiego koło Rotundy postawić kolum-
nę zwycięstwa. I wokół tych symboli moglibyśmy 
jakoś skupić naród, zespolić, a potem, w następnej 
kadencji pomyśleć o referendum. I to bym proponował 
panu prezydentowi. W ten sposób byłby prezyden-
tem wszystkich Polaków, jakby się na tym skupił. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska. Po raz drugi, tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
A więc 5 minut.

Senator Barbara Zdrojewska:
Chciałabym się zwrócić do pana marszałka pro-

wadzącego. Panie Marszałku, bardzo proszę o zwra-
canie uwagi w przypadku takich wystąpień jak se-
natora, który przed chwilą przemawiał z trybuny, 
żeby nie nazywał legalnie przez naród wybranego 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława 
Komorowskiego namiestnikiem. Wczoraj parokrotnie 
pan marszałek Karczewski przerywał moje wystąpie-



167
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(wicemarszałek A. Bielan) wypowiedzenia się w tej sprawie? Jak chcecie jako 
senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej powiedzieć 
społeczeństwu: myśmy wiedzieli lepiej, rozstrzygnę-
liśmy za was, nie będzie tego referendum, nie będzie 
możliwości odpowiedzi na te pytania konstytucyjne, 
bo my uznaliśmy, że wiemy lepiej, że pytań jest za 
dużo albo za mało, że są one zbyt konkretne albo zbyt 
ogólne, że zbyt wiele albo zbyt mało z nich dotyczy 
kwestii ustrojowych? I to jest fundament propozy-
cji pana prezydenta. I to jest założenie, które prezy-
dent wyraził także w uzasadnieniu postanowienia 
o zarządzeniu referendum ogólnokrajowego. To jest 
sprawa tak fundamentalna, że nie powinno tu zabrak-
nąć głosu narodu, nie powinno tu zabraknąć głosu 
społeczeństwa. Niech społeczeństwo ma możliwość 
wypowiedzieć się co do tego, niech społeczeństwo 
to doceni i oceni, jaki mamy ustrój, jaki mamy sys-
tem wyborczy, a następnie wyciągnie z tego wnioski. 
Polacy to mądry naród, Polacy będą potrafili podjąć 
odpowiednią decyzję.

Absolutnie nie zgadzam się z tymi głosami, któ-
re… Jeden wydał mi się bardzo nietrafny, choć być 
może nie taka była intencja. Otóż był taki głos, który 
mówił o tym, że społeczeństwo w swojej masie nie 
będzie w stanie dokonać takiej oceny. No, jesteście 
państwo przedstawicielami narodu, pełnicie niezwy-
kle ważną funkcję w tym systemie i wasz głos jest 
niezwykle istotny. Myślę, że tego rodzaju głos, który 
wskazuje, że klasa polityczna będzie potrafiła doko-
nać takiej oceny, a społeczeństwo tej oceny dokonać 
nie będzie potrafiło, jest niesłuszny. Nie zgadzam się 
z tym głosem i będę z nim polemizował. Być może 
to była jakaś niezręczność językowa.

Szanowni Państwo, piękny był głos pana senatora 
Jana Żaryna, który powiedział, że chcemy być ojca-
mi niepodległości, że możemy być ojcami niepodle-
głości, wyrażając swoje poparcie – tak zrozumiałem 
głos pana profesora – dla referendum w dniach 10 
i 11 listopada. Oczywiście, że możemy na stulecie 
odzyskania niepodległości pokazać, że to jest moment 
konstytucyjny, że jesteśmy w stanie najpierw podjąć 
solidarnie uchwałę co do zarządzenia referendum, 
a potem dyskutować w taki sposób, żeby społeczeń-
stwo miało wiedzę, żeby było w stanie ocenić skutki 
konkretnych rozwiązań. I to jest wielkie wyzwanie 
związane z kampanią społeczno-informacyjną. Niech 
ta dyskusja będzie jak najbardziej różnorodna. Może 
być tak, że pan przewodniczący Marek Martynowski 
namawia do udzielenia konkretnych odpowiedzi, 
a pan przewodniczący Bogdan Klich mówi: nie, na 
to pytanie odpowiemy zupełnie inaczej. Państwo mo-
żecie moderować tę dyskusję, możecie nadawać jej 
ton, ale niech to będzie wypowiedź narodu. Prezydent 
Rzeczypospolitej Polskiej chce zapytać bezpośrednio 
suwerena, a władza zwierzchnia Rzeczypospolitej 
Polskiej należy do narodu. Mówił o tym pan senator, 

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Paweł Mucha: Szanowny Panie…)

(Senator Waldemar Bonkowski: …powiedzieć, że 
nikt z warszawian nie upoważnił pana do przekazy-
wania tego…)

(Głos z sali: Co to jest, Panie Marszałku?)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezydenta RP  
Paweł Mucha:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie 

Senator! Szanowni Panowie Senatorowie!
Dziękuję za tę dyskusję, dziękuję za tę debatę, 

za te 6,5 godziny dyskusji na temat problemów kon-
stytucyjnych. Myślę, że było warto. Dobrze, że w tej 
sali, w Wysokiej Izbie, mogła się ta dyskusja odbyć. 
Dziękuję za to, że te głosy były zróżnicowane, dzię-
kuję i za te głosy pozytywne, i za te głosy krytycz-
ne. Wszystkie uwagi przyjmuję. Z istotną częścią 
się nie zgadzam, część aprobuję, do kilku postaram 
się odnieść. Jeżeli z uwagi na obszerność państwa 
wypowiedzi kogoś pominę, z góry przepraszam. Te 
wypowiedzi były skrajne, tak jak skrajne są poglądy 
publicystów i komentatorów. Pewne rzeczy były przez 
niektórych chwalone, a krytykowane przez innych, 
stąd trudność związana z tym, żeby rozstrzygnąć 
pewne rzeczy w Wysokiej Izbie. Widzimy, że tutaj 
nie ma jednolitego stanowiska.

Jest jedna kwestia, która moim zdaniem jest klu-
czowa. Otóż państwo nie jesteście przypisani do 
żadnych plemion partyjnych. Nie wiem, skąd tu się 
pojawiły takie bardzo mocne głosy dotyczącego tego, 
że opozycja czy koalicja… No, patrzę na Regulamin 
Senatu i w tym Regulaminie Senatu widzę art. 2: 
„senatorowie w swojej działalności kierują się dobrem 
Narodu i własnym sumieniem”. Ja jestem przekonany, 
że każdy z państwa będzie dokonywał indywidualnej 
oceny, że to będzie ocena danego senatora czy danej 
pani senator i że państwo będziecie potrafili to roz-
strzygnąć zgodnie ze swoim przekonaniem o interesie 
Rzeczypospolitej.

Padła tutaj trafna uwaga, że ten proces jest pro-
cesem współdecydowania. Oczywiście, to prezydent 
przedstawia projekt postanowienia o zarządzeniu re-
ferendum ogólnokrajowego, ale głos Senatu też jest 
niezwykle istotny, bo jeżeli państwo się do tego nie 
przychylicie, referendum po prostu nie będzie.

I teraz proszę zwrócić uwagę na jedną kwestię. 
Jeżeli te głosy były tak podzielone, jeżeli opinie były 
tak różnorodne, jeżeli dyskusja była tak ciekawa, 
przynajmniej moim zdaniem, to dlaczego mieliby-
śmy blokować narodowi bezpośrednią możliwość 
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(sekretarz stanu P. Mucha) mógłbym powiedzieć, jak się postrzeganie w różnych 
systemach władzy politycznej niektórym zmieniło. Ja 
się cieszę, że ta ewolucja jest in plus, że idzie w kie-
runku demokracji i że niektórzy dokonują słusznych 
wyborów po czasie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Wszyscy się mylą.)
Tak, każdy ma prawo tkwić w błędzie, tylko rzeczą 

głupca jest w tym błędzie trwać.
(Senator Mieczysław Augustyn: Komisja Wenecka 

też.)
Jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego, czy my 

dzisiaj jesteśmy w takim momencie, że możemy zaini-
cjować debatę konstytucyjną i ją skutecznie przepro-
wadzić… Absolutnie jesteśmy w stanie zainicjować 
debatę konstytucyjną i ją skutecznie przeprowadzić. 
Od roku to się dzieje, dzisiaj to się dzieje na tej sali. 
Ja nie uważam, że jest hazardem moralnym, jak padło 
tutaj w wystąpieniu, w jednej z wypowiedzi… że 
wymóg zgody Senatu i stawianie tego odwołania do 
narodu, co przed chwilą uczyniłem, jest stawianiem 
państwa w jakiejś sytuacji przymusowej. Nie, ja tylko 
wskazuję na powagę sytuacji, na bardzo konkretny 
kontekst.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma tytuł, 
nikt w Rzeczypospolitej nie ma takiego tytułu, 
żeby stawiać pytania o zmianę konstytucji, bo pre-
zydent jest wybierany w wyborach powszechnych 
przez naród. I tutaj też nie może być tego rodzaju, 
bym powiedział… nie chcę powiedzieć, że hipo-
kryzji, ale tego, że bardzo mocno interweniujemy 
w imię ochrony dobrego imienia jednego z byłych 
prezydentów, a z drugiej strony mamy wystąpienie, 
w którym próbujemy dezawuować urzędującego 
prezydenta, mówiąc, że on nie ma tytułu do pro-
wadzenia debaty konstytucyjnej. No, Szanowni 
Państwo, prezydent ma tytuł do prowadzenia tego 
rodzaju debaty, inną rzeczą jest to, czy ktoś się 
chce do takiego projektu postanowienia odnieść 
pozytywnie i zagłosować za, czy chce się odnieść 
do tego negatywnie. I tak jak państwo macie prawo 
dokonać oceny projektu postanowienia, tak pre-
zydent jest najbardziej uprawniony do tego, żeby 
tego rodzaju debatę zainicjować. A to, że rozmaite 
są głosy w ramach opinii publicznej, to jest istotą 
demokracji.

I nie mogę się zgodzić z tym – tutaj też prostuję, 
bo była jedna taka wypowiedź – że nie ma w Polsce 
prawa do zgromadzeń, że wolności są naruszane. No, 
Szanowni Państwo, to nie opiera się na prawdzie. Jest 
prawo do zgromadzeń, jest wolność manifestacji, jest 
wolność wypowiedzi, żyjemy w pełni demokratycz-
nym państwie i ta debata też to potwierdza, dowodzi 
tego, że wszyscy możemy głosić swoje poglądy i każ-
dy z nas może uważać, że co innego jest dobre dla 
Rzeczypospolitej. I ja apeluję o to, żeby w tej debacie 
publicznej więcej było umiaru i merytorycznych wy-

pan profesor Bobko, czy mamy do czynienia z mo-
mentem konstytucyjnym. W moim przekonaniu 
mamy do czynienia z momentem konstytucyjnym, 
stać nas na lepszą konstytucję i jesteśmy do tego 
zdolni. I ja w pełni podpisuję się pod tym hasłem, 
które wypowiedział pan profesor: spróbujmy dać so-
bie szansę. Dzisiaj w Senacie w moim przekonaniu to 
się w wysokim stopniu udało.

Dziękuję państwu bardzo za to, że ta dyskusja była 
merytoryczna, przyjmuję też drobne złośliwości, ale 
dyskusja w ogromnej przewadze była merytoryczna, 
bo te głosy odnosiły się do materii konstytucyjnej i do 
tych najważniejszych problemów.

Jeżeli mówię o złośliwościach czy nieprawdzi-
wych sloganach, to nie mogę się nie odnieść do tego 
rodzaju zarzutu, że konstytucja nie jest przestrzegana. 
Powiem to w dwóch zdaniach. Szanowni Państwo, 
gdybyście spojrzeli np. do informacji Trybunału 
Konstytucyjnego na temat działalności, do sprawoz-
dania z działalności, gdybyście spojrzeli na statystyki, 
które są dostępne… Ja jednak, także jako adwokat, 
jako prawnik, będę bronił takiego poglądu, że w pol-
skiej konstytucji jest przepis art. 188, który stanowi 
o tym, że Trybunał Konstytucyjny rozstrzyga o zgod-
ności aktów normatywnych z konstytucją. Gdybyśmy 
rozumowali tak, jak niektórzy senatorowie na tej sali, 
to moglibyśmy powiedzieć tak: kilkadziesiąt razy 
prezydent Bronisław Komorowski złamał konsty-
tucję, bo w kilkudziesięciu przypadkach Trybunał 
Konstytucyjny w ramach kontroli następczej uznał, 
że ustawa, którą prezydent podpisał i która trafiła 
do Trybunału Konstytucyjnego, została uznana za 
niezgodną z konstytucją. I to jest żaden argument, to 
jest żaden argument, bo tego argumentu można użyć 
wobec wszystkich prezydentów albo wobec żadnego. 
Nie przypisujmy sobie kompetencji. Wiem, że jest 
jedna sędzia w stanie spoczynku, która przypisuje 
sobie takie kompetencje, żeby być jednoosobowym 
Trybunałem Konstytucyjnym, ale takie kompetencje 
są przypisane Trybunałowi Konstytucyjnemu.

(Senator Mieczysław Augustyn: A nie prezyden-
towi.)

Prezydent czuwa nad przestrzeganiem konstytu-
cji…

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak, tak.)
…ale konstytucję trzeba, Panie Senatorze, prze-

czytać, zobaczyć art. 126 i art. 188…
(Senator Mieczysław Augustyn: Państwu też po-

lecam.)
…i wyciągnąć z tego odpowiednie wnioski.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ze zrozumie-

niem.)
Czy konstytucję należy zmienić? Ja oczywiście 

nie będę wchodził z panem senatorem w polemikę, bo 
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(sekretarz stanu P. Mucha) Ażeby jednak dać wszystkim możliwość wypowie-
dzenia swojego zdania, mamy sytuację taką, że nawet 
jeżeli ktoś zaznaczy w pytaniu pierwszym, że jest za 
utrzymaniem konstytucji, a będzie to w mniejszości 
odpowiedzi, i zakreśli, odpowie na kolejne pytania 
w kluczowych, fundamentalnych sprawach, to jego 
wypowiedzi też będą miały charakter wiążący przy 
zliczaniu głosów.

Pytanie, które się pojawiło po raz któryś… Ja ab-
solutnie to prostuję, mówiłem to wielokrotnie z mów-
nicy. Może wynika to z tego, że nie wszyscy, co – jak 
rozumiem – wynikało z innych obowiązków, przez 
cały czas debaty byli na tej sali obecni. Czy odby-
ły się konsultacje z Państwową Komisją Wyborczą? 
Oczywiście, że odbyły się konsultacje z Państwową 
Komisją Wyborczą, odbyły się także bezpośrednie 
rozmowy pana prezydenta z panem przewodniczą-
cym Hermelińskim, ja z panem przewodniczącym 
spotykałem się osobiście, kilkukrotnie rozmawiałem 
z nim telefonicznie. Ja nie mam żadnych wątpliwości 
co do tego, że to referendum można przeprowadzić.

Pojawił się zarzut, że nietrafne jest to, że są wyja-
śnienia, że wystarczyłaby tylko informacja na karcie 
o sposobie głosowania. Szanowni Państwo, no, wyja-
śnienia mają służyć temu, co było także przez wielu 
z państwa podnoszone, żeby na te pytania udzielono 
odpowiedzi z pełną świadomością, żeby Polacy mogli 
decydować, jak chcą rozstrzygnąć określone kwestie 
ustrojowe. Dlatego te wyjaśnienia moim zdaniem są 
potrzebne. Mówię o samej karcie do głosowania.

Dziękuję za głos, który został tutaj przedstawiony, 
jeżeli chodzi o podziękowanie dla pana prezydenta za 
podjęcie tej inicjatywy. Ja niezależnie od wszystkiego 
mam przekonanie, że to jest moment przełomowy, że 
to jest podniesienie poziomu debaty konstytucyjnej 
na o wiele wyższy poziom, poziom, który jest dzisiaj 
w rękach państwa senatorów. Niezależnie od tej decy-
zji jestem przekonany, że prędzej czy później dojdzie 
w Polsce do zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z 2 kwietnia 1997 r., czy to przez jej noweli-
zację, czy przez przyjęcie nowej ustawy zasadniczej, 
a dzisiejsza debata w Senacie w bardzo istotnym stop-
niu się do tego przyczyni. Nie było tu głosów, które 
stwierdzałyby, że konstytucja nie wymaga żadnej 
zmiany, że jest idealnie skonstruowanym aktem praw-
nym. Były głosy świadczące o potrzebie refleksji nad 
zmianą konstytucji i to jest bardzo istotne, a prezydent 
mówi bardzo konkretnie, że w tej sprawie powinien 
się wypowiedzieć naród.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z sumowaniem 
naruszeń… O tym mówił pan przewodniczący, pan 
senator Bogdan Klich. Nie chcę dokonywać tej analizy 
statystycznej i rozstrzygać, czy więcej razy Trybunał 
Konstytucyjny stwierdził niekonstytucyjność ustaw 
podpisanych przez prezydenta Komorowskiego, czy 
przez kogokolwiek innego. Nie próbujmy budować 

powiedzi, mniej złośliwości, a także o szacunek do 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Przyjmuję sprostowanie wypowiedzi pana sena-
tora Tomasza Grodzka. Rozumiem, że…

(Głosy z sali: Grodzkiego.)
Grodzkiego. Przepraszam, Panie Senatorze.
Wiem, że to były niefortunne słowa, niezamierzo-

ne, znam pana senatora od wielu lat i nie podejrze-
wałem, że intencją było urażenie głowy państwa, ale 
dziękuję bardzo panu ministrowi Radziwiłłowi za to, 
że zwrócił uwagę na tę niefortunność, i sprostowanie 
przez pana profesora Grodzkiego zostało dokonane.

Szanowni Państwo, zarzut, który się tu pojawiał, 
że pytania są profrekwencyjne, to nie jest merytorycz-
nie uzasadniony zarzut. Czy pytania mają być sfor-
mułowane w sposób, który będzie niefrekwencyjny? 
Proszę to jakby odwrócić. Z konieczności logicznej 
wynika to, że te pytania powinny być sformułowane 
w sposób profrekwencyjny, jeżeli ktoś chce, żeby 
ta inicjatywa została przyjęta przez społeczeństwo. 
I absolutnie tak zostały sformułowane.

I teraz zwracam się do wszystkich krytyków po-
szczególnych pytań, ja to mówiłem po wielokroć. 
Oczywiście można dyskutować na temat trafności 
tego czy innego pytania. Nie powiem, że nikt nie 
przedstawił innej, lepszej, żadnej propozycji. Nie pa-
miętam postulatów o zmianę określonego pytania, nie 
pamiętam postulatów o to, żeby dane pytanie znalazło 
się w puli referendalnej, mówię teraz o liderach partii 
politycznych. Jeżeli chodzi o Platformę Obywatelską, 
to takiego postulatu nie pamiętam, a tu była bardzo 
mocna krytyka i twierdzenie, że pytania można było 
lepiej opracować. Tyle że te pytania, nazwane tu przez 
pana marszałka Borusewicza koncertem życzeń, to 
jest po prostu odwzorowanie woli społeczeństwa. 
I nie podobało mi się takie dezawuowanie tej woli 
społeczeństwa i wymienianie poszczególnych grup 
społecznych, wskazywanie, że może jeszcze górnicy. 
Z ogromnym szacunkiem podchodzę do górników 
i z ogromnym szacunkiem podchodzę do innych grup 
społecznych Rzeczypospolitej Polskiej. To są pytania 
Polaków, to są pytania wydyskutowane z Polakami, to 
są pytania przez nas sformułowane, ale na podstawie 
ogólnonarodowej debaty.

Uzasadnienie postanowienia, kwestie związane 
z tym, czy odpowiedź negatywna będzie oddziały-
wała na dalsze odpowiedzi na poszczególne pytania 
konstytucyjne. Ja o tym kilkukrotnie mówiłem. Jeżeli 
na pytanie pierwsze będzie odpowiedź, żeby prac nad 
zmianą konstytucji nie prowadzić, nie kontynuować, 
to oczywiście bezprzedmiotowe będzie udzielanie od-
powiedzi na dalsze pytania. Tak będzie, jeżeli więk-
szość odpowiedzi będzie zaznaczona w wariancie: 
Polacy decydują za utrzymaniem konstytucji z 1997 r. 



170
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(sekretarz stanu P. Mucha) rozumiane jako dezawuowanie konstytucji z 1997 r. 
Konstytucja ma być narzędziem, które służy naro-
dowi. To ma być narzędzie sprawnie wykonywanej 
władzy publicznej. To ma być gwarancja określonych 
praw, nawet o charakterze ponadkonstytucyjnym, 
praw podstawowych. Nie możemy konstytucji trak-
tować w taki sposób, że żadna zmiana nie powinna 
nastąpić, bo to by dezawuowało obowiązującą ustawę 
zasadniczą. No, to jest fundamentalne nieporozu-
mienie.

Dziękuję bardzo panu senatorowi Antoniemu 
Szymańskiemu za podziękowania dla prezydenta, 
jakkolwiek uważam, że one są przedwczesne przed 
głosowaniem. One są miłe, ale jestem przekonany, że 
Senat może panu prezydentowi podziękować czynnie, 
podejmując uchwałę, przychylając się do projektu 
postanowienia o zarządzeniu referendum ogólnokra-
jowego.

Było kilka samokrytycznych głosów, że niesłusz-
nie zgodziliście się – mówię tutaj o państwu senato-
rach z Platformy Obywatelskiej – na referendum pana 
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Mówicie: 
ono było błędem i my wyciągnęliśmy wnioski. Jeżeli 
państwo zgodziliście się na referendum pana prezy-
denta Bronisława Komorowskiego, a nie chcecie zgo-
dzić się na to, to znaczy, że prawidłowych wniosków 
w mojej ocenie, z całym szacunkiem, nie wyciągnę-
liście. Tamto referendum, rozpisane po przegranej 
pierwszej turze wyborów z jasną intencją ubiegania 
się o głosy jednego z kontrkandydatów, odwołujące 
się do programu politycznego jednego z kontrkandy-
datów – wtedy pan prezydent Bronisław Komorowski 
wiedział, że wchodzi w drugą turę jako przegrany 
– nie może być porównywane z mocą referendum, 
w którym prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie 
w kontekście wyborczym, ale w kontekście dojrzałej 
refleksji nad państwem chce pytać społeczeństwo 
o sprawy fundamentalne: zmianę konstytucji i pro-
blemy ustrojowe.

Mówiłem o sprostowaniu dotyczącym niefor-
tunnej wypowiedzi, że naród nie zrozumie. Bardzo 
dziękuję za wypowiedź panu przewodniczącemu 
Grzegorzowi Napieralskiemu. Staram się wsłuchiwać 
we wszystkie głosy z szacunkiem. Jeżeli moje obecne 
wystąpienie ma charakter emocjonalny, to jest to też 
trochę odreagowanie tego, że siedząc przez 5 godzin, 
wysłuchałem bardzo wielu krytycznych słów. One 
nie dotykały mnie personalnie. W moim przekonaniu 
krytyka adresowana pod kierunkiem tej inicjatywy 
wynikała może trochę z niezrozumienia…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan nas tak nie po-
ucza.)

…że to jest inicjatywa, która jest inicjatywą spo-
łeczeństwa, Polaków, a pan prezydent ją odwzorował 
w projekcie postanowienia. I czuję się tutaj trochę 
rzecznikiem tych wszystkich, którzy przychodzili na 

takiej sytuacji… Jedna z paremii łacińskich mówi: 
nie każda wypowiedź sędziego ma moc wyroku. 
Podobnie jest z wypowiedziami polityków. To nie 
są wyroki Trybunału Konstytucyjnego. To jest czyjś 
ogląd, to jest czyjś osąd. Mogą się mylić służby praw-
ne Kancelarii Prezydenta, ale żaden z prezydentów 
świadomie nie podpisze ustawy, która jest niezgod-
na z konstytucją. No, może być inna ocena prawna, 
ale nie powinniśmy tego rodzaju pochopnych ocen 
formułować.

Z rozrzewnieniem przyjmuję takie rozczulanie się 
nad… Tutaj padło takie określenie, że prezydent chce 
się samookaleczyć. Rozumiem, że to jest taka formuła 
retoryczna, jednak wydaje mi się ona o tyle nieade-
kwatna, że mówimy o rzeczach bardzo poważnych. 
Mówimy o tym, żeby prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej, za zgodą Senatu, zarządził ogólnokrajowe 
referendum, mówimy o decyzji społeczeństwa. I trze-
ba jednak podjąć tę decyzję ze świadomością tego, co 
jest w interesie Rzeczypospolitej. Rozumiem, że pań-
stwo kierujecie się troską o pana prezydenta, ale pan 
prezydent kieruje się przede wszystkim troską o inte-
res publiczny, o interes Rzeczypospolitej. Prosiłbym, 
żeby jednak dokonywać oceny z perspektywy tego, 
czy państwo uważacie za stosowne, by dać narodo-
wi możliwość wypowiedzenia się, a nie kierując się 
swoją obawą, że prezydent będzie miał jakieś ubytki 
polityczne, jeżeli taka decyzja zostanie podjęta. Bycie 
prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej to ogrom-
na odpowiedzialność. Prezydent podejmuje decyzje 
z myślą, żeby to było w interesie publicznym, a nie 
kalkulując, czy to jest w jego interesie politycznym.

Ileś pytań dotyczyło szczegółowych prac. 
Oczywiście, pytania w referendum konsultacyjnym 
dotyczą siłą rzeczy kwestii ogólnych. Już kilkukrot-
nie mówiłem, że zmiana konstytucji byłaby proce-
sem, do którego dochodzilibyśmy po kilku latach, 
po przeprowadzeniu szczegółowej debaty na temat 
art. 68, o którym mówił tutaj pan senator Konstanty 
Radziwiłł, na temat art. 69 czy na temat innych szcze-
gółowych kwestii, które były omawiane. Jeżeli mó-
wimy o wprowadzeniu pracy jako jednego z filarów 
społecznej gospodarki rynkowej, to także umieszcza-
my to w określonym kontekście dotyczącym przebu-
dowy ustroju gospodarczego, co również oddziałuje 
na ustawodawstwo.

Jeszcze jedna rzecz, która jest niezwykle ważna. 
Oczywiście, że stabilność prawa jest wartością, ale 
nie jest wartością absolutną. Jeżeli prawo nie przystaje 
do rzeczywistości społeczno-gospodarczej, to prawo 
to należy zmienić. Jeżeli jesteśmy dzisiaj zgodni – 
a większość była za tego rodzaju zmianami – że kon-
stytucję należy zmienić, to nie możemy powiedzieć, 
że debata powinna być hamowana, bo to może być 
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(sekretarz stanu P. Mucha) Europejskiej. I teraz pytanie: czy wycofają się z tych 
regulacji na skutek płomiennych wystąpień tutaj, że to 
komuś przypomina rok 1976? To porównanie było ab-
solutnie nie na miejscu i nietrafne. Rozumiem, że był 
to też pewien zabieg erystyczny, który miał wzbudzić 
zainteresowanie czy rozbawienie, ale moim zdaniem 
ten żart nie był śmieszny. To jest oczywiście kwestia 
poczucia humoru.

Szanowni Państwo, Rzeczpospolita Polska jest 
dobrem wspólnym wszystkich obywateli, a władza 
zwierzchnia w Rzeczypospolitej Polskiej należy do 
narodu. I ja mam do państwa bardzo krótką prośbę: 
dajmy narodowi szansę rozstrzygnięcia o przyszłości 
Polski i Polaków. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Jerzy Fedorowicz: I co teraz będzie?)
Dla porządku informuję, że senator Mamątow 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*. 
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie wyrażenia 

zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum 
ogólnokrajowego zostanie przeprowadzone bezpo-
średnio po przerwie w obradach.

Zarządzam przerwę do godziny 18.00.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 55  

do godziny 18 minut 00)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrzenia punktu drugiego 

porządku obrad: wyrażenie zgody na zarządzenie 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólno-
krajowego referendum.

Przypominam, że Senat przeprowadził dyskusję 
w tej sprawie.

Przystępujemy do głosowania.
Zgodnie z art. 125 ust. 2 konstytucji Senat wyraża 

zgodę na zarządzenie przez prezydenta referendum 
ogólnokrajowego bezwzględną większością głosów 
w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby 
senatorów. Nieuzyskanie bezwzględnej większości 
głosów oznaczać będzie niewyrażenie przez Senat 
zgody na zarządzenie referendum.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyra-
żenia przez Senat zgody na zarządzenie przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego 
referendum.

Kto z państwa senatorów jest za wyrażeniem zgo-
dy? Proszę o naciśnięcie przycisku „za” i podniesienie 
ręki.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

otwarte spotkania regionalne, tych wszystkich, którzy 
kierowali korespondencję do Kancelarii Prezydenta, 
tych wszystkich, którzy kierowali maile na adres re-
ferendum.konsultacyjne@prezydent.pl, tych wszyst-
kich, którzy na spotkaniach wyrażali swój pogląd 
i liczyli na to, że Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
przychyli się do projektu postanowienia.

Wywołał państwa rozbawienie swoim wystąpie-
niem pan senator Aleksander Pociej, który mówił 
o tym, że on nie śmiał przywołać tego odwołania 
do konstytucji PRL, ale skoro ono już się pojawiło, 
to żeby panu prezydentowi przekazywać, że poja-
wiło się w wypowiedzi jednego z senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości. No, ja chciałbym bardzo wyraźnie 
powiedzieć i państwa, no niestety, przez chwilę tą 
informacją zainteresować, że jeżeli chodzi o regula-
cje europejskie… Mówiłem o tym, ale teraz powiem 
o tym w sposób uporządkowany. Austria: przepisy 
umożliwiające integrację z Unią Europejską, przepisy 
wzmiankujące Unię Europejską rozproszone w tek-
ście konstytucji, szczególny rozdział dotyczący Unii 
Europejskiej i osobna ustawa lub ustawy konstytu-
cyjne dotyczące Unii Europejskiej. No, konstytucja 
Austrii a wieczysty sojusz ze Związkiem Radzieckim. 
Belgia: także przepisy wzmiankujące Unię 
Europejską. Bułgaria: także przepisy wzmiankujące 
Unię Europejską. Cypr: także przepisy wzmiankujące 
Unię Europejską. Czechy: także przepisy wzmian-
kujące Unię Europejską. Estonia: osobna ustawa lub 
ustawy konstytucyjne. Finlandia: szczególny rozdział 
dotyczący Unii Europejskiej. Francja: szczególny roz-
dział dotyczący Unii Europejskiej. Irlandia: przepisy 
wzmiankujące Unię Europejską. Litwa: osobna usta-
wa lub ustawy konstytucyjne dotyczące członkostwa 
w Unii Europejskiej. Łotwa: przepisy wzmiankujące 
Unię Europejską. Malta: przepisy wzmiankujące Unię 
Europejską. Niemcy: przepisy wzmiankujące Unię 
Europejską. Portugalia: przepisy wzmiankujące Unię 
Europejską. Rumunia: szczególny rozdział w konsty-
tucji dotyczący Unii Europejskiej.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Mecenasie…)
Ja mogę poprzestać…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak.)
…na tej liście, ale rozumiem, że dałem państwu 

zobrazowanie, że to porównanie jest absolutnie nie-
trafne. I przepraszam, ale ci z senatorów, którzy taki 
zarzut podnosili, nie dokonali odpowiedniego przygo-
towania do tej debaty konstytucyjnej, bo po zadaniu 
sobie pewnego trudu, sięgnięciu do materiałów, które 
są w posiadaniu np. Biura Analiz Sejmowych, czy 
innych materiałów można bez kłopotu ustalić – i ja 
o tym mówiłem w debacie kilkukrotnie – że wiele 
państw europejskich normuje członkostwo w Unii 



64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  

oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej172

(marszałek S. Karczewski) Kto jest za wprowadzeniem tego punktu pod ob-
rady?

Przypominam państwu, że chodzi o drugie czyta-
nie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzy-
dziestego szóstego porządku obrad.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 91 senatorów, 61 było za, 30 – przeciw. 

(Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Wysoka Izba przyjęła moją propozycję i punktem 
trzydziestym szóstym porządku obrad będzie punkt: 
drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany 
Regulaminu Senatu.

Powracamy… Przepraszam, nie powracamy, 
a przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 891, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 891 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku Wysoka Izbo!
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Gospodarki 

Narodowej i Innowacyjności, które odbyło się w dniu 
23 lipca 2018 r. i dotyczyło ustawy o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pa-
liw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Ustawa określa wymagania jakościowe dla pa-
liw stałych oraz zasady kontroli jakości tych paliw. 
Uzasadnienie do projektu ustawy wskazuje, że nowe 
rozwiązania …

(Rozmowy na sali)
…mają umożliwić monitorowanie i kontrolowanie 

jakości paliw stałych zgodnie ze stanem wiedzy tech-
nicznej oraz z doświadczeniami w ich stosowaniu, ze 
szczególnym uwzględnieniem…

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Przepraszam, 

Panie Senatorze. Proszę państwa, bardzo proszę oso-
by, które nie chcą brać udziału w obradach, o to, żeby 
opuściły salę. Słuchamy pana senatora sprawozdawcy. 
Proszę bardzo.)

…ograniczenia emisji zanieczyszczeń, gazów 
cieplarnianych i innych substancji. Efektem wpro-

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: O rany!)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, głosowało 92 senatorów. 

Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 
47. Za wyrażeniem zgody na zarządzenie referen-
dum głosowało 10 senatorów, 30 senatorów głosowało 
przeciw, 52 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 10)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
nie wyraził zgody na zarządzenie przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referen-
dum i podjął uchwałę w tej sprawie.

(Poruszenie na sali)
Proponuję, Szanowni Państwo, uzupełnienie 

porządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu – 
i rozpatrzenie tego punktu jako punktu trzydziestego 
szóstego porządku obrad.

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

(Senator Sławomir Rybicki: Sprzeciw.)
Słyszę głos sprzeciwu. Tak?
(Senator Sławomir Rybicki: Tak.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, mój sprzeciw wynika z dysku-

sji na dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji, 
regulaminowej i ustawodawczej. Chodzi o zakres, 
w jakim uchwała wiąże się z różnego rodzaju pro-
pozycjami, które przedstawił przedstawiciel wnio-
skodawców, a które dotyczą kompetencji organów 
Senatu – Prezydium Senatu i komisji regulamino-
wej. Propozycja zapisu, aby statut Kancelarii Senatu 
kształtował wyłącznie marszałek Senatu, a nie jak 
do tej pory marszałek Senatu po zasięgnięciu opinii 
Prezydium Senatu i komisji regulaminowej, wydaje 
się rozwiązaniem na tyle kontrowersyjnym, że wyma-
ga omówienia przynajmniej na posiedzeniu Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Stąd 
mój sprzeciw w tej sprawie.

Marszałek Stanisław Karczewski:
W takim razie będziemy głosować, Panie 

Senatorze.
Ja zgłosiłem swój wniosek, pan senator wniósł 

sprzeciw.
Głosujemy nad moim wnioskiem o wprowadzenie 

punktu.
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(senator sprawozdawca W. Piecha) urząd skarbowo-celny. Ustawa nie przewiduje kon-
troli paliwa w miejscu jego spalania.

Do uregulowania przepisami wykonawczymi 
przekazano, poza podstawowym rozporządzeniem 
w sprawie wymagań jakościowych paliw stałych, tak-
że metody badania jakości paliw stałych oraz sposób 
pobierania próbek paliw stałych.

Termin wejścia w życie ustawy został określony 
co do zasady na 14 dni od dnia ogłoszenia. Z dniem 
1 czerwca 2020 r. mają wejść w życie przepisy zabra-
niające i sprzedaży, i importu do sektora komunal-
no-bytowego węgla brunatnego. W trakcie dyskusji 
zgłoszono 1 poprawkę.

Wysoki Senacie, proszę o uchwalenie projektu 
ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Panie Senatorze, proszę chwilę pozostać, po-

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
i zadać pytanie?

Pan senator Augustyn. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ta ustawa ma 
wejść w życie już przed tym sezonem grzewczym 
i wymagać będzie kontroli jej wykonania. Proszę po-
wiedzieć, jakie fundusze, chociażby dla Państwowej 
Inspekcji Handlowej, na bieżący rok, na ten sezon, 
na te pół roku są przeznaczone w budżecie państwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Wojciech Piecha:
W odpowiedzi na pana pytanie powiem, że nie 

przewiduje się wydatków w 2018 r. na przeprowadze-
nie badań. Ustawa wymaga jeszcze wprowadzenia 
odpowiednich rozporządzeń, które będą wskazywały, 
jakie paliwa będziemy mogli sprzedawać w sektorze 
komunalno-bytowym, a także wymagania dotyczące 
kontroli oraz przeprowadzania badań.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje…
Pan senator chciałby dopytać czy sfomułować 

nowe pytanie?

wadzanych zmian ma być też uporządkowanie rynku 
paliw stałych i umożliwienie konsumentom zakupu 
paliw spełniających wymagania jakościowe dla paliw 
przeznaczonych do sektora komunalno-bytowego.

Ustawa określa instalacje spalania paliw, w któ-
rych spalane paliwa powinny spełniać wymogi 
przewidziane ustawą. Dotyczy ona paliw stałych 
spalanych w gospodarstwach domowych oraz w in-
stalacjach o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 
1 MW.

Nowe przepisy zmieniają i rozszerzają katalog 
paliw stałych. Zgodnie z ustawą paliwem stałym 
jest m.in. węgiel kamienny, brykiety lub pelety za-
wierające co najmniej 85% węgla kamiennego, muły 
węglowe, flotokoncentraty, węgiel brunatny, biomasa, 
torf, mieszanka powyższych paliw.

Ustawa zabrania sprzedaży i importu do sekto-
ra komunalno-bytowego paliw, które nie spełniają 
wymogów rozporządzenia jakościowego – chodzi 
o wymogi m.in. dla węgla kamiennego i brykietów – 
lub są wprost wyłączone z wprowadzenia do obrotu 
do tego sektora.

Ustawa wprowadza obowiązek posługiwania się 
świadectwem jakości. Świadectwo będzie przekazy-
wane przy każdej sprzedaży paliwa stałego z przezna-
czeniem do sektora komunalno-bytowego.

(Rozmowy na sali)
W założeniu projektodawców ma ono być infor-

macją dla kupującego o tym, co kupuje…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Państwo 

Senatorowie, proszę o wyciszenie szmerów na sali. 
To przeszkadza panu sprawozdawcy.)

…i co znajduje się w produkcie paliwa stałego. 
Certyfikat ma też służyć monitorowaniu wypełniania 
norm jakościowych paliwa.

Nabycie paliwa stałego niespełniającego wymagań 
jakościowych będzie możliwe przez prowadzącego 
instalację spalania o mocy nie mniejszej niż 1 MW 
pod warunkiem dostarczenia sprzedającemu kopii 
zaświadczenia o prowadzeniu takiej instalacji.

Przedsiębiorca, który sprzedaje paliwo stałe nie-
zgodnie z ustawą i wymaganiami jakościowymi 
rozporządzenia, będzie podlegał karze grzywny od 
50 tysięcy do 500 tysięcy zł lub karze pozbawienia 
wolności, natomiast przedsiębiorca, który sprzedaje 
paliwo stałe do sektora komunalno-bytowego, nie wy-
stawiając lub nie przekazując świadectwa jakości albo 
przekazując parametry jakościowe w świadectwie 
niezgodne ze stanem faktycznym, podlegał będzie 
administracyjnej karze pieniężnej od 10 tysięcy do 
100 tysięcy zł.

Kontrola paliw stałych będzie odbywać się w skła-
dach paliw stałych. Kontrole jakości paliw stałych 
będą przeprowadzane przez inspekcję handlową lub 
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(wicemarszałek M. Seweryński) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Wojciech Piecha:

Odpowiadając na pana pytanie, powiem, że wśród 
zaleceń tego raportu jest nakaz możliwie najszybsze-
go wprowadzenia standardów emisyjnych dla kotłów 
węglowych w gospodarstwach domowych. To jedno. 
Drugie to wprowadzenie minimalnych wymagań ja-
kościowych dla węgla, pozwalających usunąć z do-
mowych palenisk najbardziej szkodliwe dla zdrowia 
i życia odpady produkcyjne. A trzecie to pochylenie 
się nad problemem termomodernizacji budynków jed-
norodzinnych, które są głównymi emitentami pyłów 
węglowych.

Jeśli chodzi o import węgla kamiennego, bo o tym 
cały czas tu była mowa, to chcę powiedzieć, że ten 
węgiel, który do nas wpływa, jest dobrej jakości. 
Kierunki importu są różne, większość węgla wpływa 
z Federacji Rosyjskiej i to jest fakt. Trafia on także 
do sektora komunalno-bytowego, ale w większości 
do energetyki zawodowej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji była 
dyskusja nad problemem importu węgla grubego, któ-
ry jest transportowany na dużych odległościach, nim 
dotrze do granicy, kruszy się w czasie tego transportu 
i przez to traci swoje cechy, które pozwalają na jego 
import jako węgla grubego – z takim założeniem, aby 
przed sprawdzeniem zawartości podziarna dokonać 
jeszcze jednej segregacji, ale już na terenie Polski, 
i dopiero wtedy ocenić, jaka jest zawartość podziarna 
w tym węglu? Jakie były sugestie ze strony komisji 
w tej sytuacji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Taki temat był poruszany w komisji, podnosili go 

przedsiębiorcy, którzy byli obecni na posiedzeniu ko-
misji. Ale ta ustawa nie dotyczy na razie tego proble-
mu, będzie to zawarte w rozporządzeniu dotyczącym 
jakości paliw stałych, czyli węgla, także grubego.

(Senator Mieczysław Augustyn: Dopytać.)
Dopytać. Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Skoro nie ma rozporządzeń, nie ma pienię-
dzy, to jak na posiedzeniu komisji, mimo że Biuro 
Legislacyjne wnosiło o zmianę, o wydłużenie vacatio 
legis, tłumaczono, argumentowano to, że jednak po 14 
dniach ma wejść w życie coś, co i tak wejść w życie 
nie może.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Wojciech Piecha:

Odpowiadając na pana pytanie, muszę powiedzieć, 
że ta ustawa była już sygnalizowana od roku, w tym 
roku jest wreszcie procedowana w Senacie. Vacatio 
legis 14-dniowe bez rozporządzeń… Z chwilą wejścia 
tych rozporządzeń będziemy mogli już tę ustawę… 
A te rozporządzenia są już na etapie ukończenia i no-
tyfikacji, więc będzie można wprowadzić tę ustawę 
w życie w tym sezonie grzewczym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, kilka miesięcy 

temu Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
wydał wyrok, w którym uznał, że Polska prze-
kraczała dopuszczalne wartości stężenia pyłu 
i nie podejmowała w swoim czasie stosownych 
działań zmierzających do poprawy jakości powie-
trza. Trybunał nazwał to uchybieniem i zarazem 
zobowiązał nasze państwo do podjęcia odpowied-
nich działań. Dzisiaj moje pytanie zmierza w tym 
kierunku. W trakcie prac komisji debatowaliśmy 
z panem ministrem i pan minister nas poinfor-
mował, że polski węgiel trafiający do odbiorców 
indywidualnych jest dobrej jakości, czyli złej 
jakości jest węgiel, który pochodzi z importu. 
W związku z tym chciałbym zapytać, jaka jest 
tendencja w imporcie węgla w ostatnich latach 
i jakie są jego kierunki. Czy ta tendencja, Panie 
Senatorze, jest wzrostowa?
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Jest z nami dzisiaj pan minister Grzegorz 
Tobiszowski. Czy pan minister chciałby zabrać głos? 
Nie zgłasza się pan minister. Dziękuję bardzo.

Teraz senatorowie mogą z miejsca zgłaszać trwają-
ce nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Pan senator Augustyn.

Proszę pana ministra na mównicę, ponieważ będą 
pytania.

Proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, żeby nie zabierać więcej głosu, 

zadam wszystkie pytania od razu.
Po pierwsze, proszę powiedzieć, kiedy państwo 

spodziewacie się notyfikacji rozporządzeń, jakie są 
szanse, kiedy to może nastąpić.

Po drugie, czemu nie przewidziano funduszy na 
realizację tej ustawy na ten rok?

I po trzecie, czy szacowano, o ile wzrosną obcią-
żenia konsumentów, którzy będą musieli kupować 
węgiel wyższej jakości, ale oczywiście też w wyż-
szej cenie? Jaki to będzie koszt dla gospodarstwa 
domowego?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Jeśli chodzi o notyfikację, to dlatego też wpisaliśmy 
bardzo krótki okres vacatio legis, aby można było 
od razu po przyjęciu ustawy, po 14 dniach, roz-
począć proces notyfikacji. On będzie dotyczył tej 
części związanej z węglem brunatnym, bowiem po-
zostałe rzeczy już przedyskutowaliśmy z Komisją 
Europejską. Ja od zeszłego roku, kiedy skonsulto-
waliśmy ustawę i później rozmawialiśmy międzyre-
sortowo z Ministerstwem Finansów, aby zbudować 
pewien system kontroli, który został tu dopisany, 
m.in. jeśli chodzi o Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, Państwową Inspekcję Handlową czy 
Krajową Administrację Skarbową… Myśmy od razu 
dołączyli do ustawy rozporządzenia. Ta ustawa jest 
o tyle związana z rozporządzeniami, że to w rozpo-
rządzeniu są kwestie szczegółowe, dość istotne dla 
osób, które zajmują się handlem węglem. Tam jest 
parametryzacja pyłów, uziarnienia, inne parametry 
węgla, który chcielibyśmy, żeby był w obrocie pol-
skim.

Komisja Europejska czeka też na to, jakie podej-
miemy działania co do obrotu indywidualnego, do 
1 MW, czyli co do odbiorców indywidualnych oraz 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania?
Pan senator Wcisła kontynuuje. Proszę.

Senator Jerzy Wcisła:

Ja tylko chciałbym dopowiedzieć, że ta ustawa 
może dotyczyć tego problemu. Ja złożę w tej sprawie 
wniosek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Komarnicki pyta.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chodzi mi o pro-

ducentów węgla kamiennego i o kopalnie. W związku 
z tym, że ograniczony zostanie sort sprzedaży, jaki 
będzie ewentualny koszt tego ponoszony przez zakła-
dy pracy? I czy ewentualnie rząd planuje jakiekolwiek 
rekompensaty bądź ulgi dla producentów węgla ka-
miennego ze względu na to, że nie będą mogli sprze-
dawać różnych mułów i produktów mułopodobnych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Tak, takie rozważania są, ale muły i flotokoncen-

traty będą trafiały do energetyki zawodowej, a kopal-
nie czy przedsiębiorstwa górnicze będą się musiały 
dostosować do istniejącego prawa. To nie będzie tak, 
że te grube sortymenty w ciągu roku czy dwóch będą 
wyparte z rynku… To będzie proces długotrwały, 
myślę że ok. 10 lat, i chyba płynnie przejdziemy do 
tego, ażeby spalać tylko te węgle najlepszej jakości.

(Senator Władysław Komarnicki: Bardzo dzię-
kuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki…
(Senator Władysław Komarnicki Już zadałem.)
Już pan zadał. Tak.
Czy ktoś z państwa senatorów chce jeszcze za-

dać pytanie? Jeśli nie, to dziękuję panu senatorowi 
sprawozdawcy.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) ny konsumentów czy w inspekcji handlowej. Ale od 
przyszłego roku rozpoczynamy duże, powiedziałbym, 
takie programowe zasilenie tych instytucji nowymi 
pracownikami. Proszę zobaczyć: w momencie, kie-
dy nie ma ustawy, to nie ma też instrumentów do 
tego, aby rozbudowywać te instytucje, a więc to po 
wejściu ustawy w życie rozpoczyna się oprzyrządo-
wanie instytucji. Wzór całego systemu jest wzięty 
z procesu uszczelniania kontroli, które miało miejsce, 
jeśli chodzi o paliwa, tym kierowało się Ministerstwo 
Finansów, dopracowując cały system kontroli świa-
dectw, których potrzebują kontrahenci na zwało-
wiskach, jak również laboratoria, które muszą być 
certyfikowane, a w których będą przeprowadzane 
badania. To zostało właśnie na tym oparte, po wzięciu 
pod uwagę specyfiki surowca, węgla kamiennego. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Radziwiłł. Proszę bar-

dzo.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, no, ja w zasadzie chciałbym po-

wtórzyć jedno z pytań, które padło poprzednio, ale 
na nie chyba odpowiedzi nie było. No, wiadomo, że 
te gorsze i tanie odmiany węgla ludzie kupują nie 
z zamiłowania do nich, tylko najczęściej po prostu 
z biedy, prawda? I to dotyczy zwłaszcza, jak pan mini-
ster sam zresztą powiedział, właśnie indywidualnych 
gospodarstw, biednych ludzi, którzy kupują węgiel 
na kubełki, na kosze, na worki. I pytanie o to, na 
ile w tej chwili będzie drożej, jest bardzo zasadne. 
Ale właściwie uzupełniająco ja chciałbym zapytać, 
czy jest jakiś program wsparcia dla tych osób. No, 
bo prawdopodobnie ci ludzie postawieni wobec ko-
nieczności kupowania droższego węgla, zwyczajnie 
będą po prostu nie dogrzewali swoich domów. I to 
jest ryzyko bardzo poważne. Chciałbym zapytać, jak 
rząd widzi ten problem. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jeszcze, Panie Ministrze, pana senatora 

Komarnickiego poprosimy. Żeby zblokować pytania.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie zabrał mi pan minister Radziwiłł, ja tyl-

ko uszczegółowię, jeżeli można, to samo pytanie. 
Ustawa dotknie tak precyzyjnie 5,5 miliona gospo-
darstw. Oczywiście w tym wyraźnie… Sam pan na-

tych, którzy mają mniejsze kotły i nie są tak zwaną 
energetyką zawodową czy ciepłownictwem. Chodzi 
o to, że smog i zanieczyszczenie powietrza nie bie-
rze się z energetyki zawodowej, bo tam są stosowne 
technologie, są przepisy środowiskowe, odpowiednie 
filtry, umiejętność spalania pewnych frakcji, takich 
jak muł, flotokoncentraty czy miały. Problem pojawia 
się w przypadku indywidualnych odbiorców czy osób, 
które mają kotły nieprzystosowane, bo mają taką, do 
1 MW…

Jeśli chodzi o obciążenia konsumentów, to po-
wiem, że te obciążenia pojawiły się już w zeszłym 
roku. Myśmy konsultowali ustawę, mówiliśmy o niej, 
informowaliśmy, że chcemy ją wprowadzić, bo takie 
jest oczekiwanie Komisji Europejskiej. Nie wiem, czy 
państwo pamiętacie, ale w tym roku był wyrok try-
bunału mówiący o tym, że mamy pewne zaniedbania 
w tej materii, stąd też program „Czyste powietrze”. 
Ale część województw w zeszłym roku, bodajże we 
wrześniu, w październiku… Samorządy poszczegól-
nych województw, na południu i nie tylko, podjęły 
decyzję, aby w tych województwach wycofać z obrotu 
flotokoncentraty, muły. Jeśli chodzi o Polską Grupę 
Górniczą, to powiem, że, pomijając i tę ustawę, i de-
cyzję samorządów, my te frakcje wycofaliśmy z obro-
tu indywidualnego, sprzedaży już w sierpniu zeszłego 
roku. Wtedy, przy okazji dużych inwestycji w sek-
torze węgla kamiennego, rozpoczęliśmy inwestycje 
w przeróbki w poszczególnych kopalniach, stosując 
taką filozofię, że teraz chcemy wydobywać węgiel, 
wzbogacać go i przygotowywać pod klienta, tak aby, 
tak jak to jest w innych dziedzinach gospodarki, do-
starczać produkt, który jest oczekiwany przez klienta, 
z pełną jego parametryzacją. A więc chcieliśmy, żeby 
od razu, przy okazji tych inwestycji na przeróbce, 
zaczęły być spełniane parametry polskiego węgla, 
stąd też z obrotu indywidualnego zaczęliśmy wyco-
fywać te węgle. W tych województwach, o których 
mówiłem, rzeczywiście mogliśmy zobaczyć wzrost 
zapotrzebowania na groszek, a powodem jest nie tyle 
wzrost ceny węgla, ile to, że miały, muły, flotokon-
centraty są po prostu tańsze i jeśli my je wycofuje-
my z obrotu, to indywidualni odbiorcy czy odbiorcy 
działający gdzieś tam w szklarniach albo mający małe 
kotłownie muszą nabywać groszek czy ewentualnie 
inne frakcje węgla, a nie te tanie produkty do spalania.

Jeśli chodzi to, że nie przewidzieliśmy kwot czy 
Ministerstwo Finansów nie zaproponowało, aby 
w tym roku przeznaczyć na kontrolę środki z bu-
dżetu, to chcę powiedzieć, że przeanalizowano, iż 
ustawa wejdzie w życie prawdopodobnie w okolicach 
września, czyli przed okresem grzewczym, i w tym 
roku kontrole będą przeprowadzane siłami, które są 
w poszczególnych instytucjach, w urzędzie ochro-
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(senator W. Komarnicki) mamy się włączyć w sieci ciepłownicze w Polsce, aby 
tam, gdzie jest to możliwe, rozbudować sieci ciepłow-
nicze i, że tak się wyrażę, odłączyć indywidualnych 
odbiorców od palenia w swoich piecach czy swoich 
kotłach, a dostosować ich do podłączenia do magi-
strali ciepłowniczej. Chodzi tu również o wsparcie 
w poszczególnych regionach zainstalowania elek-
trycznego ogrzewania. To jest jakby nasza rola, jeśli 
chodzi o Ministerstwo Energii. 

A pozostałe bodźce związane z termomoderni-
zacją, a więc efektywnością energetyczną, i wspie-
ranie tych osób, szczególnie na terenach wiejskich, 
które będą dotknięte cenami węgla… Bo oni w tym 
momencie będą musieli kupować groszek, który jest 
droższy aniżeli muły i flotokoncentraty. Tak że ten 
program dlatego jest tak obszerny, tak wieloletni, 
aby z jednej strony móc rzeczywiście osiągać efekt 
czystego powietrza, a z drugiej strony łagodzić efekt 
paliwa, które w stosunku do, delikatnie mówiąc, 
mułów i flotokoncentratów, jest droższe. Jest to rze-
czywiście wyzwanie dla rządu i trudno zastosować 
jeden mechanizm czy jeden element, dlatego tu jest 
iks instrumentów, które faktycznie od zeszłego roku 
stosujemy, przynajmniej jeśli chodzi o ciepłownictwo, 
o kwestie energetyczne. A teraz narodowy fundusz 
i pan pełnomocnik mają przygotować ustawę. Został 
też zatwierdzony regulamin, o którym pan premier 
wspominał, tak aby wesprzeć osoby, które mogą być 
dotknięte wprowadzeniem nowych frakcji ekologicz-
nych, jeśli chodzi o węgiel.

A jeśli idzie… Jeszcze tylko uzupełnię, bo rzeczy-
wiście należy to podkreślić. Często mówi się o węglu 
brunatnym i kamiennym jako paliwie nieczystym, 
paliwie nieekologicznym. I często mówi się też, że 
z brunatnym jest jeszcze gorzej niż z węglem ka-
miennym. Prawdą jest, że zwykłe spalanie węgla 
brunatnego jest jeszcze gorsze niż spalanie węgla ka-
miennego, ale jeśli mamy to, o czym wspominał pan 
senator, czyli stosowne kotły, które są przygotowane 
do brykietów… To też jest bardzo istotne. Chciałbym 
o tym wspomnieć, dlatego że przez parę miesięcy 
próbowaliśmy skonstruować poprawkę, która była 
zgłaszana w Senacie, a zarazem wynegocjować to 
też w Komisji Europejskiej, zaznaczyć, że będziemy 
coś takiego wprowadzać do ustawy. To jest kwestia 
Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, bo ze środ-
ków na innowacje kopalnia „Sieniawa” otrzymała 
fundusze, aby stworzyć brykiet, czyli ekologiczne 
paliwo z węgla brunatnego. Oni zastosowali pewien 
system. Mieszkańcy Lubuskiego od razu zastosowali 
stosowne kotły, a więc powstała symbioza paliwa 
i kotła, który spala to nowoczesne paliwo z węgla bru-
natnego w sposób ekologiczny. I tam, w Lubuskiem, 
mamy, co jest bardzo istotne, zgodę samorządów 
miast, jak również samorządu województwa. No, tam 
nie ma tych uchwał, które są w tych pozostałych 11 

pisał, Panie Ministrze, we wrześniu pan opublikował 
badanie wskazujące, że obecnie 31% gospodarstw 
domowych ogrzewa się węglem i żyje w tak zwanym 
ubóstwie energetycznym. A najuboższe, czyli 10% 
z nich, 1/4 swojego budżetu przeznaczają na zakup 
węgla. Ja chciałbym, Panie Ministrze, spytać, podob-
nie jak pan minister Radziwiłł, czy państwo planu-
ją jakąś konkretną pomoc dla tych osób. I żeby już 
więcej nie zabierać głosu, chciałbym bardzo gorąco 
i serdecznie podziękować panu, Panie Ministrze, że 
dostrzegliście na ziemi lubuskiej… I, co jest najwięk-
szą wartością, skorzystaliście z węgla brunatnego 
z kopalni „Sieniawa”. Kopalnia „Sieniawa” jest m.in. 
producentem węgla brunatnego i produkuje bardzo 
dużo różnego rodzaju pieców, w których ten węgiel się 
spala w sposób prawidłowy, taki, jakiego oczekujecie. 
I za to, jako senator ziemi lubuskiej, chciałbym panu 
podziękować.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Jeśli chodzi o rzeczywiście wzrost środków czy 

nakładów na zakup paliwa, które będzie się stosowało 
czy to w indywidualnych domostwach, czy to w małej 
działalności, to on już się pojawił w zeszłym roku. 
Dlatego że, tak jak wspomniałem, 6 województw 
wprowadziło uchwałami wycofanie pewnych partii, 
jak mówię, flotokoncentratów i mułów. I z tym żeśmy 
się już zetknęli. A więc ustawa rzeczywiście wprowa-
dza na całym terenie Polski… Ale mamy już dzisiaj 
zjawisko, że jest 11 województw, które taką uchwałę 
podjęły. A więc tutaj co do tych działań jest zgodność. 
Oczywiście, jest wyzwanie, jak wesprzeć osoby, które 
palą śmieciami. Palą może nie dlatego, że chcą, tylko 
rzeczywiście mają taki, a nie inny status społeczny. 
I tu pojawia się cały program „Czyste powietrze” 
i niedługo pan pełnomocnik, pan minister Woźny 
będzie prezentował ustawę dotyczącą m.in. „Czystego 
powietrza”. Bo powstał program przy Narodowym 
Funduszu Ochrony Środowiska, tam się mówi o kil-
kudziesięciu miliardach, o 100 miliardach zł środków 
m.in. na termomodernizację, na wymianę ogrzewania 
tam, gdzie jest to możliwe, na gazowe bądź na elek-
tryczne. My chcemy wspierać ogrzewanie elektryczne 
przez dofinansowanie. Jak również nasze minister-
stwo… Bo to zostało posegmentowane, poszczególne 
resorty mają się w ten program włączyć ze swoimi 
kompetencjami. My, jako Ministerstwo Energii, 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:

Jeśli chodzi o koks, to nie wchodzi on do tego 
katalogu. Jest on wykorzystywany w hutnictwie.

(Senator Andrzej Kamiński: Ale palą nim ludzie.)
No ale nie będą mogli. Po to wprowadzamy rozpo-

rządzenia, dając pewne parametry, żeby wyrugować 
go z indywidualnego obiegu

(Senator Jerzy Czerwiński: A czemu nie można 
koksem?)

No, wie pan, dlatego że jak nie ma pan przystoso-
wanego, zawodowego pieca do palenia… Likwidujemy 
flotokoncentraty, muły, no to trudno oczekiwać, żeby-
śmy palili w indywidualnym piecu koksem.

(Głos z sali: Są takie na koks, są.)
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, skoro my w rozporządzeniu wprowa-

dzamy parametryzację węgla i jesteśmy na styku z kok-
sem, to nie znaczy to, że koks jest w pełnym obrocie dla 
indywidualnych odbiorców, bo koks jest stosowany głów-
nie w hutnictwie. I po to też dajemy, w przypadku węgla 
brunatnego, okres przejściowy do 2020 r., ze względu 
m.in. na Lubuskie. I tu ma pan rację, że węgiel brunatny 
spalany wprost w piecach jest bardziej szkodliwy. Dlatego 
myśmy objęli tylko Lubuskie przepisem… Lubuskie zo-
stało objęte tym przepisem, bo inne województwa za-
stosowały swoje uchwały. I my, de facto wprowadzając 
okres przejściowy dla Lubuskiego, na przystosowanie 
palenisk, jak również brykietów, spowodowaliśmy, że 
węgiel brunatny, szczególnie ten przywożony z Czech, 
nie będzie mógł być spalany w innych regionach, dla-
tego że ta poprawka jest tak skonstruowana, że dotyczy 
tylko Lubuskiego. Tak że my, dając okres przejściowy do 
2020 r., ustanowiliśmy go tylko dla Lubuskiego.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale torfem można palić?)
No wie pan, no można, no… Ale nie rozumiem, 

w czym ma pan problem teraz.

Senator Jerzy Czerwiński:
Bo nie widzę logiki. To paliwo, w którym jest 

więcej węgla, powinno być traktowane jako bardziej 
ekologiczne, a to, w którym jest mniej… No a prze-
cież w torfie… Jaka jest tam zawartość węgla? 40%?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Ale przecież…
(Rozmowy na sali)
Wie pan co? Niech pan zwróci uwagę, że torf jest 

stosowany w rolnictwie.
(Głos z sali: Zapalę i tyle…)
Ale jak… Gdzie to pan zapali?

województwach, dlatego mogliśmy w tej współpracy 
z samorządem tę kwestię zastosować.

To też jest ważne podkreślenia, że my w Polsce, 
jeśli chodzi o węgiel kamienny i brunatny, napraw-
dę umiemy stosować technologie, które mogą być 
adaptowane poza Polską – może nie zawsze w kra-
jach europejskich, bo węgiel jest tam wypychany, 
ale przecież mamy całą Azję, która zajmuje się wy-
dobywaniem węgla, i to też odkrywkowym. No, są 
też inne kraje. Myślę, że to jest ważne, że umiemy 
te technologie transferować. Moglibyśmy to robić 
i zaczynamy to robić, zaczynamy transferować nowe 
technologie węglowe na zewnątrz. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Poproszę pana senatora Czerwińskiego.

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

Krótkie, konkretne pytania. Pierwsze: czy wśród pa-
liw stałych jest też koks? On jest produktem, jak ro-
zumiem… Czy koks jest wśród paliw stałych?

Następne pytanie dotyczy węgla brunatnego. 
W 2020 r. ustanie możliwość wprowadzania go do 
obrotu, a torf zostaje. A co, przepraszam, bardziej 
dymi i pozostawia więcej składników, nazwałbym to, 
pozawęglowych? Wyłączacie państwo węgiel brunat-
ny, a torf, tak jak powiedziałem, zostaje.

I ostatnie pytanie, dotyczące już ściśle tekstu. Tu 
jest dodawany ust. 4a w art. 16. Tu chodzi o to, gdzie 
można pobierać próbki paliw stałych. Zazwyczaj jest 
tak, że jak się tak enumeratywnie coś wskazuje, czy-
li wymienia, to czegoś w tym zestawieniu brakuje. 
Czy nie lepiej by było tam dodać „w szczególności”, 
żeby ten katalog był otwarty? Bo np. można pobierać 
z wagonów kolejowych, z samochodów lub z pryzmy 
uzyskanej po wyładowaniu tego paliwa z wagonów, 
samochodów, statków lub z barek. Dobrze. A z sa-
mych statków lub barek można, czy nie? Czy tylko 
z pryzmy można? Przepraszam, to są niby takie oczy-
wistości, ale właściwie kontroler powinien móc wziąć 
takie paliwo z każdego miejsca i je zbadać. No, tak 
jak mówię, enumeratywne wskazywanie spowoduje, 
że któreś z tych miejsc pominiemy.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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Senator Jerzy Wcisła:

Panie Ministrze, pan senator sprawozdawca mó-
wił, że sprawa zawartości importowanego do Polski 
podziarna w węglu grubym będzie załatwiona w dro-
dze rozporządzenia. Rozumiem, że pan senator to 
uzgodnił i że pan potwierdza taki fakt. A jeżeli tak, to 
prosiłbym o informację, kiedy takiego rozporządzenia 
możemy się spodziewać. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Cztery rozporządzenia wyjdą od razu po wejściu 

ustawy w życie, bo mamy je gotowe i państwo macie 
te projekty dostarczone wraz z ustawą. My dlatego 
dostarczyliśmy te rozporządzenia, aby państwo mieli 
cały katalog rozwiązań. Nawet co do tych próbek, 
których sprawa mi umknęła, a o których pan wspo-
minał… Instytucje kontrolne zasugerowały, że takie 
zapisy dotyczące pobierania próbek im wystarczą do 
tego, żeby następnie przetransferować do laborato-
riów próbki pobrane na poszczególnych odcinkach 
czy to dowozu, czy to na składowiskach węgla. Bo 
chodzi o to, żeby na granicy była kontrola, ale żeby 
te kontrole były również na poszczególnych składo-
wiskach w Polsce, żeby…

Jeśli idzie o podziarno… Bo to jest konkretna kwe-
stia, która została dość dobrze przedyskutowana. I za 
to też chcę panu przewodniczącemu Gawędzie po-
dziękować, za prowadzenie tego posiedzenia komisji, 
jak również wszystkim senatorom i paniom senator, 
którzy brali udział w posiedzeniu komisji na temat tej 
ustawy, bo – jak myślę – problem jest dla nas trudny. 

Generalnie uznaję argumenty, że mamy przed-
siębiorców, którzy otrzymują z Dalekiego Wschodu 
czy transportują z Dalekiego Wschodu węgiel, który 
w czasie transportu… Powiedziałbym, że jeśli chodzi 
o podziarno, czyli coś, co się kruszy w czasie trans-
portu, mówiąc obrazowo, to ono po przyjeździe na 
granicę nie spełnia parametrów, które my wprowa-
dzamy do rozporządzenia. Myśmy wprowadzili 10%, 
a więc z 1 t 10% może być tego czegoś, co nie jest 
węglem, czyli jest, powiedzmy, tym skruszonym… 
a nie kawałkiem węgla.

I teraz pojawia się pytanie o to, skąd myśmy wzięli 
10%. To są normy, które generalnie były stosowane 
i są stosowane w obrocie polskim. Konsultowaliśmy 
to z środowiskami nie tylko z sektorów… Nie tylko 
z niektórymi spółkami Skarbu Państwa, ale i z tymi 
przedsiębiorstwami, które funkcjonują w przestrzeni 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze. Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Poślednik. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy jako specjalista w dziedzinie 

energetyki węglowej, paliw węglowych może mi pan 
odpowiedzieć na to pytanie, czy ta ustawa daje kolejny 
jak gdyby sygnał o ograniczeniach eksploatacji paliw 
kopalnianych? Myślę tu szczególnie o nowych odkryw-
kach węgla brunatnego i o wykorzystaniu tego węgla do 
produkcji energii elektrycznej. Pan na pewno wie, bo ja 
ciągle o to pytam, że chodzi o temat ewentualnej nowej 
odkrywki na terenie Wielkopolski – o Oczkowice. Czy 
nie jest to według pana kolejny sygnał, że eksploatacja 
czy też plan jakiejkolwiek eksploatacji nowych odkry-
wek po prostu traci sens? Dziękuję.

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Ta ustawa nie obejmuje zawodowej energetyki. 

Węgiel brunatny, jeśli byłaby taka decyzja co do no-
wych odkrywek… Bo na dzisiaj jest podjęta przez 
Polską Grupę Energetyczną decyzja taka, aby kon-
tynuować Złoczew, a pozostałe złoża mają pozostać 
w rezerwie i to nasi następcy będą rozstrzygać o możli-
wości wykorzystania kolejnych odkrywek. Ale brunat-
ny będzie stosowany i powinien być u nas stosowany, 
jeśli chodzi o moc energetyczną, tylko w zawodowej 
energetyce. A ta ustawa generalnie nie wypowiada się, 
nie mówi nic o energetyce zawodowej. My mówimy 
tylko o indywidualnych odbiorcach i o tych, którzy 
mają kotły o mocy do 1 MW, a więc o tych, którzy nie 
korzystają wprost z węgla brunatnego.

A jeśli chodzi o odkrywkę Oczkowice, to ona wraz 
z Gubinem jest obecnie w ramach prac Ministerstwa 
Środowiska przygotowywana jako pewna rezerwa 
surowca na kolejne lata. I to następne rządy będą 
rozstrzygać, na ile będą chciały skorzystać z tego, że 
w niektórych miejscach mamy duże pokłady węgla 
brunatnego, które można wykorzystać w energetyce.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Wcisła. Proszę uprzejmie.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) nasze firmy, płacą podatki, a więc należy się nad tym 
zastanowić. Dlatego myśmy, jako ministerstwo, nie 
rekomendowali dokonywania poprawki w ustawie, 
bo uważamy, że ustawa jest tutaj w tym wszystkim 
dość sprawna. Zastanowimy się jedynie nad tym, czy 
rzeczywiście tych 10% wzruszać. Ale prosiłbym też 
o wyrozumiałość, żebyście państwo nie mieli prze-
konania, że dzisiaj deklaruję się, że to zrobimy, i jeśli 
zrobimy, to o ile… Dlatego że to jest trochę szerszy 
kontekst. Właściwie wszyscy ci, którzy byli przy 
stole… A proszę mi wierzyć, było wiele podmiotów 
przy stole. One nawet broniły tego, żeby było 10%, 
żebyśmy nie zmieniali tego podziarna dla firm, które 
proponowały wtedy 18%. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Wcisła chciałby dopytać. Proszę bar-

dzo.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Ministrze, ja wiem, że padła nie propozycja, 

żeby zwiększać udział tego podziarna, ale propozycja, 
by stworzyć możliwość kolejnej segregacji i dopiero 
wtedy skierować węgiel do kontroli. I to segregacji na 
terenie Polski. Czy taki wariant jest możliwy do roz-
ważenia i czy ministerstwo się nad tym zastanawiało?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Taka propozycja padła i proszę, zastanówmy się 

wspólnie. Jeśli chcemy panować nad systemem, żeby 
nie wjeżdżały do Polski pewne frakcje, które, deli-
katnie mówiąc, mogą wejść w obrót… Proszę zo-
baczyć, jak to zdecydowanie nam utrudni kontrolę, 
kiedy dopuścimy, że wjedzie nam coś z granicy do 
Polski i dopiero na składowisku takim czy innym 
będą dokonywane pewne czynności wzbogacania. Bo 
to, że my słusznie rozważamy i się zastanawiamy nad 
firmami przy wschodniej granicy… Ale przecież jeśli 
wprowadzimy taki przepis, to nikt nie zagwarantuje, 
że ktoś nie pojedzie pod Warszawę, pod Poznań, pod 
Katowice czy pod Szczecin.

(Senator Waldemar Sługocki: Dokładnie.)
I jak my nad tym zapanujemy? I tu jest problem, 

którym ja chciałbym się też podzielić z państwem, 
że to nie jest kwestia, jak mówię, złej woli, tylko 
kwestia zastanowienia się, jakie ten pomysł, który 

sprzedaży i zakupu węgla. Powiem, że praktycznie 
wszyscy potwierdzili, że ta propozycja 10% jest lo-
giczna i racjonalna. Bo – proszę zobaczyć – zwięk-
szając do 18–20%… Ktoś nabywa 1 t węgla, a w tym 
nie ma 20% węgla. Musimy mieć świadomość tego… 
Z drugiej strony faktycznie przedsiębiorcy, którzy się 
zorganizowali przy wschodniej granicy, mogą mieć 
problem z tym, że węgiel, który przyjedzie, nie będzie 
spełniał tych wymagań, bo jechał dziesiątki czy setki 
kilometrów, po drodze się skruszył, i faktycznie nie 
będą mogli go odebrać z granicy, bo na granicy będzie 
kontrola. To jest rzeczywiście problem. 

Jednak myśmy próbowali skonstruować w mia-
rę logiczny system, który ma pewną filozofię, jeśli 
chodzi o parametry poszczególnych frakcji węgla 
i pyłów, siarki i nie tylko, wiedząc, jak funkcjonuje 
to na polskim rynku i jak dzisiaj, delikatnie mówiąc, 
nie do końca prawidłowo to funkcjonuje. Stąd myśmy 
zaproponowali 10%. I co do tego nie było większego 
sporu. Jedynie… albo aż przedstawiciele firm, którzy 
byli też na posiedzeniu komisji, to podnosili. 

I co zostało na posiedzeniu ustalone? Ustalone 
zostało to… I dlatego pan senator mówił, że jest to 
rozstrzygnięcie w rozporządzeniu, bo tam jest sto-
sowny zapis, który dla tych firm może być jakby 
trudny do zrealizowania. I myśmy na posiedzeniu 
komisji… przynajmniej ja sugerowałem, żeby nie 
dokonywać poprawki w ustawie, bo problem właści-
wie tkwi w rozporządzeniu. No i co myśmy ustalili? 
Że w ministerstwie w przyszłym tygodniu jeszcze 
raz spróbujemy się zastanowić, czy są też jakieś inne 
przesłanki, żeby wzruszyć te 10%. Nie chcę tutaj dzi-
siaj się wprost deklarować, ale taką rozmowę myśmy 
rozpoczęli. Jednak uważam, że 18% to zdecydowa-
nie na wyrost. To jest trochę tak, jak w negocjacjach 
często, państwo to znacie. Jak ktoś chce mieć 100 
wolumenów, to zawnioskuje o 200, bo wtedy dostanie 
150 i będzie jeszcze lepiej.

Ja bym chciał realnie wiedzieć – myślę, że może 
gdzieś się spotkamy – czy 12–13% wystarczy. Bo, 
zauważcie państwo, że w obrocie ktoś musi zapłacić 
jakiś procent nie za produkt. I teraz pojawia się py-
tanie: czy powinniśmy tak rozszczelniać system? Bo 
rzeczywiście jest zagrożenie, że pojawią się gdzieś za 
granicą mieszalnie. Ale zauważmy, że jeśli rozszczel-
nimy go w jednym miejscu, to problemy pojawią się 
też i w drugim, bo to nie jest tak, że uda nam się roz-
szczelnić tylko jeden element systemu. Dlatego mamy 
z tym problem, tu uczciwie mówię, że dyskutowali-
śmy nad tym właściwie od 2 lat. W ostatnim czasie 
jakby intensywność działań osób zaangażowanych 
w to przedsięwzięcie jest większa. Nie chodzi o to, 
żeby być upartym czy być nielogicznie sztywnym 
w swoim stanowisku, bo to nie w tym rzecz. To są 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Nie jest tak, że program ruszy za rok, za 2 lata. To, 
że będzie ustawa, jest jednym z elementów większej 
układanki. To, że my może kiedyś zaproponujemy, 
aby zwiększono nam środki na system ciepłowniczy, 
nie znaczy, że tego dofinansowania nie ma, bowiem 
już dzisiaj wspieramy chociażby osoby, które przez 
dopłaty do energii elektrycznej z budżetu państwa… 
A o te wnioski gminy zabiegają w imieniu swoich 
mieszkańców. Jak się okaże, że tych wniosków bę-
dzie więcej, no to my po prosty zwiększymy nakłady, 
wystąpimy o środki z budżetu. Program de facto już 
funkcjonuje i ma on swoje odzwierciedlenie w tym, 
że w każdym roku dopłacamy do energii elektrycznej 
w tych uboższych miejscowościach.

Tak samo jest, jeśli chodzi o „Czyste powie-
trze”. Program rusza z dużym rozpędem. Mówimy 
o 100 miliardach zł. To jest naprawdę olbrzymi pro-
jekt, olbrzymi program, który jest zaprojektowany na 
początku na 10 lat. On nie tylko wspiera poszczegól-
ne kwestie, takie jak termomodernizacja, wymiana 
ogrzewania na gazowe, na elektryczne, lepsze kotły, 
dokonywanie pewnych obliczeń, jeśli chodzi o efek-
tywność energetyczną poszczególnych budynków, ale 
również zakłada pomiary powietrza, efektywności, 
jeśli chodzi o czyste powietrze.

A więc z jednej strony chcemy faktycznie złago-
dzić skutki osiągania czystego powietrza w Polsce 
w przypadku tych osób, które rzeczywiście mogą być 
dotknięte tymi procesami… No, nie każdego musi być 
stać na to, aby za swoje środki, za to, co dzisiaj ma 
w portfelu, przeprowadzić stosowne inwestycje. I stąd 
ten tak obszerny projekt, tak obszerny, wieloletni pro-
gram. To są naprawdę duże pieniądze. Jeśli mówimy 
o 100 miliardach zł, to naprawdę jest to duży projekt.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja już dużo 

mówiłem, pytałem. Rozmawialiśmy, dyskutowaliśmy 
na posiedzeniu komisji i w zasadzie nie chciałem w tej 
sprawie zabierać głosu, no bo wydawało mi się, że 
już sobie prawie wszystko wyjaśniliśmy, ale jednak 
wydaje mi się, że byłoby dobrze, gdyby także inne 
osoby na sali zrozumiały problem z tymi procentami, 
o których tutaj mówimy, z tymi frakcjami, z gorszą 
jakością tego węgla. Czy my nie idziemy w trochę 
złym kierunku, zachęcając ministra, żeby podniósł ja-
kość tego… żeby zwiększył procent… No, nie mówię 
o 18%, ale taki był cel tych przedsiębiorców. To ozna-
cza, że w tonie węgla, gdyby się zgodzić z tym, cze-
go chcą przedsiębiorcy, byłoby 18% tego węgla byle 

pomaga firmom przy wschodniej granicy, może mieć 
skutki dla reszty kraju. Dlatego też jako przedsta-
wiciel Ministerstwa Energii nie rekomendowałem 
tego rozwiązania, bardziej się skłaniałem ku temu, 
żebyśmy może jeszcze spróbowali popracować tych 
parę tygodni do momentu wejścia ustawy w życie. 
Bo tam trochę nam zostaje, bo państwo będziecie 
głosować w tym tygodniu, później prezydent, no 
i my wydajemy rozporządzenie. A nawet gdybyśmy 
je mieli w jakiś sposób korygować, to zawsze łatwiej 
rozporządzenie, niż ustawę. Dlatego też zręczniej nam 
zastanowić się nad tym procentem, aniżeli dokony-
wać tej zmiany ustawowej, o której wspomniał pan 
senator, która rzeczywiście pomogłaby tym firmom, 
które nie spełniają tego parametru czy mogą być za-
grożone parametrem 10% podziarna.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji wszyst-

kich takich jak ja, troszczących się o sytuację zwłasz-
cza emerytów na terenach wiejskich, którzy opalają 
swoje mieszkania węglem… Pokazując jako wsparcie 
program „Czyste powietrze”… Ale dzisiaj, odpowia-
dając panu senatorowi Radziwiłłowi, trochę pan mnie 
zaniepokoił. Bo z tego wynika, że ten program to jest 
konstrukcja, która ma ruszyć w jakiejś tam przyszło-
ści, po przyjęciu ustawy. Jak to jest z tym programem? 
Jakie środki są już dostępne, w jaki sposób można 
o nie aplikować?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Dziękuję panu senatorowi za pytanie. Środki są 

dostępne i program ruszył od dnia, kiedy pan premier 
publicznie ogłosił zatwierdzenie regulaminu progra-
mu „Czyste powietrze”. Miało to bodajże miejsce mie-
siąc temu. I program zaczął funkcjonować i wchodzić 
w życie. Obecnie Ministerstwo Środowiska będzie 
prowadziło konsultacje – już je rozpoczęło – prak-
tycznie w każdej gminie, w każdym powiecie, wyja-
śniając, jak można aplikować, o jakie środki. Chcemy 
rozpocząć jak najszybciej wdrożenie tego programu. 
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(senator K. Kleina) panować nad tym, co jest spalane w domach – a z tym 
mamy duży kłopot – czy w małych przedsiębior-
stwach, które mają te małe kotłownie… Jakiekolwiek 
rozszczelnienie spowoduje, że my nad tym nie za-
panujemy. Przecież jeśli ktoś ma ten węgiel, który 
sprowadza, z frakcją 18, 20, nawet 25 z kruszenia, to 
energetyka mu to weźmie.

(Senator Kazimierz Kleina: No, weźmie.)
I ja tu nie rozumiem… A przecież wiemy, że dzi-

siaj jest rynek węgla energetycznego, bo przecież 
wjeżdża… I to jest też moja duża troska i osobiste 
wyzwanie… Ale to pokazuje, że w Polsce jest zapo-
trzebowanie na węgiel. To trochę pokazuje nam też 
nowe zjawisko. Bo do tej pory myśleliśmy, że Polska 
nie potrzebuje węgla, a właśnie potrzebuje. Bo nawet 
to, że wjeżdża nam ponad 13 milionów t węgla, w ze-
szłym roku… Nawet jeśli my uznamy, że nie chcemy 
węgla, bo ktoś spoza Polski, z Unii nam powie, że 
nie, Polska nie może wydobywać węgla, to ten węgiel 
jest nam potrzebny. I to jest działanie, które pokazuje 
nam, że my musimy też troszkę przestawić nasze my-
ślenie w Polsce. I teraz, kiedy tyle milionów ton idzie 
m.in. do ciepłowni, idzie również do energetyki… 
No, przecież to nie są duże partie, które przyjeżdżają 
i są przesiewane na Wschodzie. W moim odczuciu te 
partie spokojnie by weszły w system zawodowej ener-
getyki. I dlatego ja nie do końca rozumiem, czemu 
my musimy do tych indywidualnych… Bo my mó-
wimy o indywidualnych odbiorcach, o tych, których 
jest, nie wiem, 4 miliony, 3 miliony, nawet nie, czyli 
to jest, wydaje mi się, nawet nie 5% całego obrotu. 
A jeśli chodzi o ten węgiel, to to będzie jeszcze mniej. 
Zauważmy, że my mówimy o bardzo marginalnych 
wielkościach, chociaż oczywiście to są nasi przedsię-
biorcy i trzeba się nad tym pochylić. To nie jest tak, 
że jak ktoś ma mały biznes, to znaczy, że nie należy 
go zauważać. Nie. Tylko trzeba też zachować pew-
ne proporcje. Bo jeśli my ze względu na małą skalę 
problemu rozszczelnimy i spowodujemy, że znowu 
będziemy mieć kłopot z tym, co jest na zwałach, co 
jest na miejscach sprzedaży węgla…

Ja państwu podam śmieszny przykład, o którym 
zawszę mówię, bo on jest taki jaskrawy. Kopalni 
„Czeczott” nie ma już od wielu lat i wiemy o tym 
wszyscy, którzy mieszkamy w województwie ślą-
skim. Parę lat temu jeden z mieszkańców północnej 
Polski mówi: panie, ten węgiel z „Czeczotta” się tak 
zepsuł, że jak ja teraz to wrzucam, to mam tyle pyłu… 
No, nie zepsuł się, tylko on nie kupuje z „Czeczotta”, 
bo „Czeczotta” nie ma. Ale na składowisku nikt mu 
nie powie, że ma już inny węgiel. I my chcemy, żeby 
ten indywidualny klient, który płaci niemałe pienią-
dze, miał pewność, że kupuje rzeczywiście to, co na 
tym składzie jest…

I teraz proszę zobaczyć: ktoś płaci 1 tysiąc zł, ale 
generalnie 180 zł wydaje jako ryzyko… bo mamy tyle 

jakiej jakości, a więc de facto nie byłoby to działanie 
w interesie ostatecznego konsumenta, bo on dostałby 
gorszy węgiel. W zasadzie powinniśmy zabiegać o to, 
aby ten procent był zdecydowanie niższy, bo to jest 
de facto w interesie konsumenta, ale wiadomo, że 
węgiel gorszej jakości wchodzi na polski rynek. On 
jest dostarczany głównie do tych dużych elektrowni, 
elektrociepłowni itd. To jest zgodne z przepisami i to 
się będzie dalej odbywało.

Dlaczego więc, Panie Ministrze, nie można do-
prowadzić do sytuacji – ja tego nie mogę do końca 
zrozumieć – w której ten węgiel, taki jaki przychodzi, 
nawet ten gorszej jakości… No, na granicy można 
by wyznaczyć, jak myślę, jakieś miejsca. Można by 
powiedzieć, że to nie może się odbywać w centrum, 
że to nie może być przewożone przez Polskę, że ten 
węgiel na granicy musi być segregowany, tak żeby 
do konsumenta ostatecznego mógł trafić tylko wę-
giel dobry, wysokiej jakości, nawet poniżej 10% tych 
byle jakich frakcji. A to, co pozostaje z tej segregacji, 
musi być przeznaczone do tych elektrowni o spalaniu 
wysokojakościowym, czyli do tych dużych, przemy-
słowych elektrowni. Dlaczego tego nie można w ten 
sposób zrobić, żeby zadbać o interes konsumenta 
ostatecznego, żeby równocześnie nie likwidować 
tych firm, które się zajmują tą segregacją po polskiej 
stronie i żeby to, co pozostaje, sprzedawać tam, gdzie 
to powinno się znaleźć?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Senatorze, to jest skądinąd słuszna argu-

mentacja, ale ona jest też argumentacją… Jak tak 
sobie pomyślimy, o jakiej ilości węgla my rozma-
wiamy…

(Senator Kazimierz Kleina: No, wiemy, to jest 
niewielka część.)

I dlatego ja szanuję, jeśli ktoś ma rynek odbiorcy 
indywidualnego. Ale powiem tak: ja nie rozumiem 
tego boju o te 18%. Dlaczego? Bo dzisiaj energety-
ka zawodowa weźmie każdy procent, bo ona sobie 
z tym poradzi. Ja mogę się mylić, ale nie widzę tutaj… 
Nawet jak rozmawialiśmy później, po posiedzeniu 
komisji… Okazuje się, że te 18% to nie jest 18%, to 
może być 15%, ba, to może być nawet 13%.

Ja bym chciał wiedzieć, co realnie, faktycznie 
przyjeżdża. Przecież jeśli my chcemy rzeczywiście 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Panie Ministrze, podoba mi się pański sposób ro-
zumowania. Jest pan w dużej mierze przekonujący, 
ale ja zastanawiam się, w jaki sposób zbudować kom-
promis pomiędzy dbałością o czyste powietrze, o śro-
dowisko, a dostępnością stosunkowo taniego surowca 
energetycznego dla tych najmniejszych konsumentów, 
o których słusznie pan mówił, Panie Ministrze, czyli 
osób fizycznych, ale także małych podmiotów gospo-
darczych. W tym kontekście bardzo cieszy to, że małe 
kopalnie wydobywające węgiel brunatny i zaopatru-
jące lokalny, regionalny rynek, te bardzo sprawne 
kotły… To jest pewne wyjście naprzeciw potrzebom, 
które minimalizuje zagrożenie wystąpienia ubóstwa 
energetycznego. Mówił pan jednocześnie o zabez-
pieczeniu znaczących, istotnych, największych złóż 
węgla brunatnego w Polsce. Moje pytanie jest na-
stępujące. Importujemy węgiel kamienny w jakiejś 
określonej skali, jak rozumiem, chroniąc jednocześnie 
swój sektor wydobywczy. Czy nie zastanawiacie się 
państwo, w kontekście możliwości technologicznych, 
nad tym, żeby te pokłady węgla brunatnego urucho-
mić? Pan wypowiedział takie zdanie, że to inne rządy 
będą decydować o tym, w jakiej jednostce czasu i co 
z tym węglem zrobić. Czy nie warto jednak bardziej 
precyzyjnie zdiagnozować ten potencjał dzisiaj i pod-
jąć jakąś strategiczną decyzję? Ja myślę, że każdy 
rok opóźnienia niestety działa na naszą niekorzyść. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Ja może dwa słowa powiem o programie „Czyste 

powietrze”. Słusznie pan senator mówi o pewnym 
kompromisie, który trzeba osiągnąć. W programie 
„Czyste powietrze”… Skąd akcja na termomoderni-
zację? Chodzi o spowodowanie, żeby mieszkańcy in-
dywidualni – tacy w domkach jednorodzinnych i nie 
tylko – zużywali, jeśli mają kocioł, mniej węgla. Bo 
jeśli jest termomodernizacja, to wiadomo, że mniej 
tego węgla zużywamy, przez co wydajemy mniej-
sze środki na paliwo, chociaż może ono być droższe. 
Dlatego termomodernizacja jest jednym z podstawo-
wych elementów tego programu. Ale obok tego mamy 
również dofinansowanie do zakupu kotłów, kotłów 
gazowych… to znaczy do wymiany kotłów. Chodzi 
o gazowe i węglowe. Po co? Po to, żeby mieszkańcy 
mogli dokonać termomodernizacji, ale i mogli wy-
mienić swoje stare nieefektywne kotły, tak żeby tego 
paliwa potrzebowali mniej. To jest działanie, które ma 
spowodować, że pomimo… Węgiel o lepszej jakości 

czegoś, co nie jest węglem. I pojawia się pytanie… 
Dla zawodowej energetyki to nie jest problem, oni to 
spalą. Ale dla odbiorcy indywidualnego to jest prawie 
20% kosztów. I jeśli my martwimy się o wzrost kosztu 
węgla… Proszę zobaczyć, z jednej strony budujemy 
program wsparcia, a z drugiej strony chcemy, żeby 
ktoś płacił 15, 18, 20% więcej…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze…
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Dobrze. Już, moment, jeszcze ja chciałbym za-

pytać.
A czy jest różna cena węgla grubego i tego miału, 

który zostanie zakwalifikowany jako, no, miał z tego 
węgla grubego? Czy są inne ceny?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Są.
(Senator Kazimierz Kleina: No to, Panie 

Ministrze…)
Tylko że pan kupuje gruby razem z tym czymś…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja rozumiem, ale dla przedsiębiorcy, który ma… 

Dlaczego nie chce sprzedawać elektrowniom, elek-
trociepłowniom? Czy inna jest cena węgla grubego 
i tego, który sprzeda elektrociepłowni? Ja nie je-
stem… Przysłuchuję się tej debacie i zastanawiam 
się, jaki jest problem.

(Rozmowy na sali)
Zaraz, za chwilę.
Jeżeli pan może odpowiedzieć, to będę wdzięczny.
Oddaję teraz głos panu senatorowi Sługockiemu.
(Senator Waldemar Sługocki: Mogę, tak?)
Ależ oczywiście. Ma pan głos.
(Senator Kazimierz Kleina: Panie Marszałku…)
A pan senator Kleina…
(Senator Kazimierz Kleina: Chciałbym dopytać.)
…w następnej kolejności. Dobrze? Bo pan senator 

Kleina trochę zdominował… A jeszcze kilku senato-
rów czeka na zadanie pytania.

(Senator Kazimierz Kleina: Tak, zdominował od 
razu. Jedno pytanie zadał i zdominował…)

(Wesołość na sali)

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Jeszcze dodam – przepraszam, jeśli mogę, Panie 
Marszałku – że…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-
dzo.)

Chcę powiedzieć państwu, że to, z czego jestem 
wielce rad, to fakt, że po uchwaleniu programu dla 
węgla brunatnego… Bo mamy program dla węgla 
kamiennego, ale mamy też uchwalony program dla 
brunatnego. Rzecz się stała moim zdaniem bardzo 
pozytywna, a mianowicie taka, że w tym środowi-
sku – chodzi o instytut, ale i o otoczenie branżowe 
– rozpoczęły się daleko idące badania w kierunku 
zgazowania węgla brunatnego. Tego do tej pory nie 
mieliśmy, ale sektor trochę odżył, widząc, że jest 
plan na „Złoczew”. Firmy okołogórnicze związane 
z węglem brunatnym widzą tu swoją przyszłość, co 
może nam zdecydowanie pomóc transferować tę tech-
nologię odkrywkową do innych krajów. Z tego, co 
widzimy, to w niektórych miejscach węgiel kamienny 
jest na bardzo niskich pokładach odkrywkowo wy-
dobywany. Stąd potencjał naszych firm, które dzisiaj 
są przy „Bełchatowie” i będą w „Złoczewie”, śmiało 
będzie mógł być wykorzystywany w innych krajach, 
szczególnie azjatyckich. Widzę w tym dużą szansę 
na promocję polskiego przemysłu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Zając. Proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Myślę, że 

prawdą będzie, jeśli się powie, że problemy węgla 
i energetyki są mniej zrozumiałe, im bardziej przesu-
wamy się na wschód. A sprawą naprawdę szokującą 
jest to, że nad samym Bugiem, co widzimy, wydo-
bywa się znakomity węgiel w kopalni „Bogdanka”, 
która za poprzedni rok chyba przekroczyła 20% ogól-
nego wydobycia węgla w Polsce, węgla znakomite-
go, świetnie położonego, który potem… Możemy 
tylko patrzeć, jak pociąg za pociągiem, mający 40, 
60 wagonów, jedzie na drugą stronę Wisły, ponieważ 
z prawej strony Wisły nigdzie nie mamy elektrowni. 
Chyba że gdzieś tam na północy coś się zapowiada. 
I ten węgiel jest wożony na Śląsk, Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 
Tobiszowski: Wiem.)

Wobec tego powstaje następujące pytanie: jaka jest 
relacja pomiędzy pojęciami „górnictwo”, „wydobycie 
węgla” a „problemy Śląska”? Dla mnie te sprawy się 
mocno rozjeżdżają.

No, z pewną, że tak powiem, mocą będę mówił, bo 
jestem zobowiązany przez moich wyborców z Włodawy, 
z Chełma, z Krasnegostawu do tego, żeby przypominać, 
jak tylko się da, najczęściej o tym, że ta świetnie działa-

jest droższy, ale zdecydowanie mniej będziemy go 
potrzebować i efektywniej będziemy go wykorzysty-
wać. I to jest próba osiągnięcia tego kompromisu. Stąd 
tak duże środki na ten duży program. To jest proces.

Jeśli chodzi o węgiel brunatny… Dlaczego ja po-
wiedziałem, że nasi następcy? Dlatego, że węgiel bru-
natny, mający właściwości inne niż kamienny, nie 
może być transportowany na duże odległości. A więc 
obok odkrywki powinna być elektrownia. 

(Senator Waldemar Sługocki: Tak, oczywiście.)
Powinniśmy zatem w systemie energetycznym 

projektować elektrownie, uwzględniając suro-
wiec, który jest w tej właśnie kopalni odkrywko-
wej. Dzisiaj, kiedy my konstruujemy swój system 
energetyczny – mamy ten system określony do roku 
2030, a następny, mniej szczegółowy, do roku 2050 
– musimy jednocześnie, proszę państwa, realizo-
wać pewne wytyczne, które wynikają z zaleceń 
Komisji Europejskiej, chociażby z tzw. pakietu zi-
mowego. I teraz, kiedy węgiel brunatny, który jest 
w parametrach, jeśli chodzi o CO2, gorszy od węgla 
kamiennego… Z jednej strony mamy nałożone, 
że tak powiem, dodatkowe opodatkowanie takiej 
energii, bo im więcej mamy CO2, tym więcej za tę 
energię płacimy, a z drugiej strony musimy w tym 
systemie uwzględniać energetykę opartą na węglu 
brunatnym. I my, żeby spełnić parametry uśrednie-
nia – to mają i Niemcy, jeśli chodzi o czyste powie-
trze, o CO2, NOX i inne – zalecane przez Komisję 
Europejską… Zauważyliśmy, że żeby spełnić te 
parametry w energetyce, jeśli chodzi o produkcję 
energii, która spełnia założenia pakietu zimowego, 
możemy na dzisiaj uruchomić „Złoczew”, to jest 
odkrywkę, która jest przy elektrowni „Bełchatów”, 
natomiast… 

Dlaczego wspomniałem o następcach? Dlatego, 
że nasi następcy będą musieli ocenić, ile w systemie 
potrzebujemy energii i ile w tym systemie jesteśmy 
w stanie, ze względu na CO2, na opodatkowanie, wy-
produkować energii, która nam się będzie bilanso-
wała. Coś, co dzisiaj ma sens, to zbudowanie rezerw 
surowcowych i pozostawienie następcom dostępności 
złoża. A po 2030 r. albo nawet ciut wcześniej trzeba 
będzie dokonywać permanentnych analiz, ile energii 
jest potrzebne w Polsce i z czego ta energia powinna 
być wyprodukowana. I w tym naszym miksie, który 
nie będzie już miksem opartym w 80% na węglu ka-
miennym, brunatnym – tego węgla będzie mniej ze 
względu na OZE, na gaz i na planowaną jądrówkę… 
To powoduje, że trzeba będzie rozstrzygnąć, kiedy 
uruchomić elektrownię z odkrywką. To miałem na 
myśli, mówiąc o następcach. Taka była moja intencja 
w tej kwestii.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
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(senator J. Zając) (Rozmowy na sali)
Gdzie „Bogdanka” jest kapitałowo?
(Głos z sali: PGG.)
Nie, no nie, Panowie… Gdyby pan do końca prze-

analizował, kto decyduje o losach „Bogdanki”, nie 
postawiłby pan pewnych śmiałych tez. „Bogdanka” 
jest w Grupie Kapitałowej Enea.

(Głos z sali: Enea?)
Enea zakupiła „Bogdankę”, i to nie za czasów tego 

rządu. A więc to dzisiaj jest Enea jako grupa energe-
tyczna. I takie są pomysły, proszę państwa, które, że 
tak powiem, chodzą. Ja nie jestem ich zwolennikiem, 
bo uważam, że ta konstrukcja, z której jestem wielce 
zadowolony – stworzenie Polskiej Grupy Górniczej, 
która wreszcie porządkuje plan inwestycyjny i po-
rządkuje system sprzedażowy, i Jastrzębska Spółka 
Węglowa, gdzie głównie węgiel koksowy… Jakieś 
tam drobiazgi mamy w Węglokoksie, nie ujmując 
Węglokoksowi Kraj… Bo tam są 2 małe kopalnie.

Proszę zobaczyć, że potencjał „Bogdanki” jest 
olbrzymi – i tu pan ma rację. Ale „Bogdanka” jest 
w ryzach spółki energetycznej, która po to kupiła 
„Bogdankę”, żeby „Bogdanka” nie była rezerwą wę-
glową, tak jak jest PGG, tylko żeby służyła grupie 
energetycznej Enea. I to, że wozi w inne miejsca… 
To nie dlatego, że ministerstwo nie widzi problemu, 
tylko w Enei taka jest konstrukcja jak w spółce ener-
getycznej, służąca tej grupie energetycznej, i wozi 
Enea Trading. Czyli „Bogdanka” wydobywa, za-
twierdza się cały plan z energetykami i jest wożone 
szczególnie w grupie energetycznej… Powiem tak: 
gdyby mi przyszło decydować parę lat temu, nigdy 
bym… walczyłbym, żeby „Bogdanka” nie wchodziła 
do grupy kapitałowo-energetycznej, bo straciła poten-
cjał samodzielności. 

I dzisiaj słusznie pan mówi o tym, że… I to roz-
ważamy… Muszę panu powiedzieć, że prowadzimy 
rozmowy, jak zorganizować środki na te dobre zło-
ża, bo one są dobre, naprawdę dobre. Ja nie traktuję 
„Bogdanki” w kontrze do Śląska czy kopalni ślą-
skich w kontrze do „Bogdanki”. Nie. Skoro mamy 
15 milionów t węgla z zewnątrz, to proszę zoba-
czyć, ile jest miejsca na polski węgiel, między in-
nymi z „Bogdanki”. Ale co się stało w „Bogdance”? 
W związku z tym, że „Bogdanka”, będąc w grupie 
kapitałowej, nie ma planów, by być rezerwuarem pol-
skiej energetyki, szeroko rozumianej, czy polskie-
go sektora zabezpieczenia, jeśli chodzi o węgiel, to 
w tym roku jej wydobycie spada. Nie ma inwestycji 
na przeróbce, która powinna być zwiększona, nie 
ma inwestycji w poszczególne pokłady węgla, bo 
w grupie kapitałowej są inne relacje. I tu mamy dość 
duży problem, bo… Myślę, że to dobrze, że pan o to 
zapytał, bo to musi wybrzmieć. My niekiedy próbu-
jemy robić konstrukcje czysto finansowe, pod gieł-
dę, pod finansistów, a w przemyśle jest inna zasada 

jąca kopalnia, która wyniki finansowe również, tak jak 
można przeczytać, ma znakomite, rozszerzyła wydo-
bycie węgla na swoim terenie. A najlepsze złoża węgla 
kamiennego bardzo wysokiej jakości są w okolicach 
Rejowca. Tam zostały wyznaczone tereny pod kopalnię 
i ostatnie wiercenia pod usytuowanie kopalni zostały 
wykonane, muszę to tutaj przytoczyć, dzięki panu pre-
mierowi Pawlakowi, który przeznaczył – w górnictwie 
to pewnie są grosze – bodajże 8 milionów zł na wyko-
nanie tych ostatnich wierceń pod kopalnię. Grubość 
pokładu węgla: dwa dziewięćdziesiąt, dwa sześćdziesiąt, 
dwa dwadzieścia. Wystarczy zrobić tak, jak przedstawiał 
prof. Kaliski na wykładzie inauguracyjnym u nas na 
uczelni, jeśli chodzi o sprawy węgla…

(Senator Dorota Czudowska: Panie Senatorze, 
pytanie, pytanie.)

(Rozmowy na sali)
Powiedział, że wystarczy wydobywać tylko 3 po-

kłady węgla i tego węgla możemy dorzucić następne 
20%. Wobec tego skąd się bierze ten taki miks róż-
nych problemów, do których… No, nie wiadomo czy 
się je rozwiązuje, czy się je tworzy, czy się jakieś 
kombinacje z nich robi, bo nadal wydobywamy węgiel 
ze złóż, które mają warstwy 20–30 cm. A nie myśli 
się w ogóle o tym…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…żeby wydobywać…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …pytanie 

proszę. Bo inni koledzy się już buntują.)
Rozumiem ich, bo to są wielkie interesy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo…)
(Rozmowy na sali)
Jeszcze jedno zdanie, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę. Ale 

w formie pytania, tak?)
Czy ze 100 miliardów zł, o których pan minister 

wspomniał, nie dałoby się wydzielić 4 miliardów na 
budowę zdublowanej „Bogdanki” na Lubelszczyźnie?

(Senator Kazimierz Kleina: Tu załatwia się sprawy 
prywatne.)

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

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Ja dziękuję za pytanie o „Bogdankę”. Rozpocznę 

od…
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Rozwoju związany z budową szybu i dostępem do 
nowych pokładów węgla, tak żeby mieć dostęp do 
surowca i mieć zabezpieczenie, jeśli chodzi o spółkę 
energetyczną Tauron. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Gawęda.

Senator Adam Gawęda:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym tylko powiedzieć, że ja 

nie pamiętam, a przez dwadzieścia parę lat pracowa-
łem w tej branży, żeby kiedykolwiek eksploatowano 
pokłady 20-centymetrowe, bo takich nigdy się nie 
eksploatowało. To tak na marginesie. Ale przechodzę 
do pytania. 20-centymetrowych pokładów nie było.

(Senator Kazimierz Kleina: Nareszcie wracamy 
do ustawy.)

Przechodzę do pytania i do ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw.

Panie Ministrze, w podejmowanych uchwałach, 
w tym w uchwale województwa śląskiego w §6, mówi 
się wprost, że w instalacjach przydomowych zakazuje 
się stosowania węgla brunatnego oraz paliw stałych 
produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mu-
łów i flotokoncentratów węglowych, paliw, w których 
udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poni-
żej 3 mm wynosi więcej niż 15%, oraz biomasy stałej.

W uchwałach regionalnych nie ma mowy o zaka-
zie wykorzystywania koksu, który jest paliwem naj-
czystszym, bo emituje najmniej dymu i pyłów, które 
powodują tzw. niską emisję, a bardzo dużo kotłów… 
Chciałbym tutaj wrócić do tematu wywołanego przez 
kolegę senatora. Czas transformacji i zaadoptowania 
do nowej technologii, do kotłów wysokiej klasy, nowej 
generacji jest określony w perspektywie kilku lat. 
Tego nie da się zrobić w ciągu roku, w ciągu 2 czy 
3 lat. W związku z tym mam pytanie: czy ta ustawa 
wyeliminuje możliwość stosowania koksu?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Pytanie, gdzie pan senator nabędzie i spali koks. 

Ja nie zauważyłem, żeby było dofinansowanie do no-
wych kotłów na koks. Wiem tylko, że jest dofinanso-
wanie dotyczące gazu i węgla.

(Senator Kazimierz Kleina: No ale przecież koks 
się pali i…)

Odpowiem tylko tyle, że ja…
(Senator Adam Gawęda: Ale ja zadałem pytanie, 

Panie Ministrze.)

funkcjonowania. Jeśli chodzi o przemysł, to często 
trzeba zrezygnować z dywidendy, by zainwestować, 
często trzeba przez parę lat nie osiągać zysków, aby 
na przyszłość zbudować podmiot, który będzie silny 
i mocny, wdzięczny, jeśli chodzi o funkcjonowanie 
finansowe, jeśli chodzi o zysk, ale również, i szczegól-
nie, o surowiec. Dlatego też teraz próbujemy wpłynąć 
na rozwój „Bogdanki”. Nie ukrywam, że starałem się 
bardzo mocno wesprzeć „Bogdankę” podczas bu-
dowania strategii, po to, żeby „Bogdanka” bardziej 
weszła na rynek jako zabezpieczenie surowcowe, bo 
ma potencjał i dzisiaj, kiedy schłodzone są niektóre 
kopalnie na Śląsku czy jest problem chociażby z ko-
palnią „Wesoła”, „Bogdanka” mogłaby szerzej wejść 
na rynek. Ale, jak mówię, ona jest w pewnych ryzach 
kapitałowych i inna jest zasada jej funkcjonowania.

Chcę też powiedzieć, że planujemy zbudowanie za-
plecza finansowego, faktycznie zastanowienie się, czy 
dla „Bogdanki” byłaby to konkurencja, i zbudowanie 
w tym rejonie kopalni. Musicie państwo wiedzieć, 
że to nie jest tak, że budżet państwa może dać 4 mi-
liardy. No, w gospodarce rynkowej ktoś musi zrobić 
montaż, który mówi, że dajemy 4 miliardy i one się 
zwrócą w czasie. To jest istota rzeczy. Często, proszę 
państwa, są przedsiębiorcy z różnych części świata, 
którzy przyjeżdżają i mówią, że mają dobry pomysł 
na to, żeby wybudować kopalnię. A czemu jakoś tak 
od dobrych 10–20 lat żaden prywatny przedsiębiorca 
tej kopalni nie zbudował? A bo ryzyko dużych na-
kładów… Bo fluktuacja cen na rynkach światowych, 
jeśli chodzi o surowiec, jest duża i ryzyko inwestycji 
jest duże. I dlatego ci, którzy już mają kopalnie czy 
mają nawet instytuty zasobu, jak nasze instytuty, czy 
nasze zaplecze inżynieryjne, projektowe, firmy około-
górnicze… Nam jest zdecydowanie łatwiej cokolwiek 
zaprojektować. I my, proszę państwa, w Polsce stoimy 
przed rozstrzygnięciem kwestii wybudowania, myślę, 
że już raczej na pewno, kopalni, która by pozwoliła 
zwiększyć ilość polskiego węgla na polskim rynku 
w kategoriach do 2030 r., bo inaczej będziemy cały 
czas budować rynek dla zewnętrznych kontrahentów, 
dla zewnętrznych kopalń. Ja nie twierdzę, że w Polsce 
nie powinno być węgla zewnętrznego, ale zgadzam 
się, że 13 czy 15 milionów t, jak to może być w tym 
roku, to jest o co najmniej 8 milionów t za dużo. 
A więc podzielam tę troskę i rozumiem wywołanie 
tematu budowy nowej kopalni.

A tak tylko na koniec, Panie Marszałku… W tej 
kadencji Senatu, w tej kadencji parlamentu… Od nie-
pamiętnych czasów szyb jest synonimem kopalni, 
chociaż to nie jest do końca tak, że szyb… To nie 
zawsze jest kopalnia, to jest jeden z ważnych elemen-
tów kopalni. Jest budowa szybu w Jaworznie, Tauron 
zbudował montaż finansowy z Polskim Funduszem 



64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw  

oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej 187

(sekretarz stanu G. Tobiszowski) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:

Proszę państwa, jeśli chcemy pozbawić kontro-
li na granicy… Zauważmy, że budujemy system, 
w którym będziemy musieli zwiększyć liczbę osób 
i nakładów, aby permanentnie i dokładnie w każ-
dym miejscu Polski kontrolować składowiska. Bo 
to, że parę firm na Wschodzie będzie mogło taką 
frakcję wprowadzać… Zauważcie państwo, że 
rynek nie utrzyma pustki. Pustkę ktoś wypełni. 
Ludzie przedsiębiorczy są bardzo sprawni. I teraz 
pojawia się pytanie: co my chcemy mieć w Polsce? 
Czego my chcemy? Czy my faktycznie chcemy… 
Z jednej strony wszyscy oczekują… twierdzą, że 
węgiel jest winny temu, że mamy smog. Ja uważam, 
że tak nie jest.

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, jeżeli 
jest prosta metoda…)

Nie jest prosta. Nie jest prosta. Ja państwu opi-
suję… Proszę państwa, to nie jest tak, że… Państwo 
cały czas ciągnięcie kwestię tych paru procent, nie? 
I ja to rozumiem. To jest problem…

(Senator Kazimierz Kleina: Ja w ogóle nie chcę 
tych procentów…)

Ja nie umiem ogarnąć, jak zbudować system, kiedy 
wjeżdżać będzie węgiel nie tylko dla tych paru firm, 
bo przecież inni od razu wprowadzą go do innych czę-
ści Polski. Zauważcie, że my teraz będziemy musieli 
rozbudowywać wewnętrzny system, pozbawiając się 
możliwości wyrzucenia na granicy czegoś, co nam 
psuje rynek.

I druga sprawa. My ponosimy koszty w naszych 
spółkach, nakładamy je na przeróbkę, tak żeby ten 
węgiel był innej jakości, a pozwalamy na to, żeby 
wjechał ten jeszcze innej jakości. A z drugiej stro-
ny mówimy o małym procencie rynku. No i ja po-
wiem… No, ja nie do końca rozumiem, dlaczego te 
osoby, które sprowadzają ten węgiel, nie mogą się 
związać z energetyką zawodową – przecież tam to 
mogą sprzedać i to nie są jakieś kolosalne różnice 
w cenach – tylko biją się o ten mały kawałek rynku 
odbiorców indywidualnych. A jak my mamy zabez-
pieczyć… Z jednej strony państwo słusznie trosz-
czycie się o koszty osób, które mają kupować ten 
droższy węgiel. No, jak my wytłumaczymy komuś, 
że on idzie, kupuje i w tym ma 18% czegoś, czego 
nie wykorzysta, a jeszcze musi brać to i to wyrzucać 
i się zajmować tym, podczas gdy ma kupić węgiel? 
I jak my to mamy wyegzekwować?

(Senator Kazimierz Kleina: Ale ja nie mówię 
o 10%…)

No, mamy 10%…
(Senator Kazimierz Kleina: Ja wiem, ale wszyst-

kich…)

Rozumiem, że generalnie koks sprzedajemy do 
hutnictwa i tam pełni on swoją rolę. Nie znam da-
nych co do powszechnego użytku w województwie 
śląskim, w innych rejonach – chodzi o korzystanie 
z koksu jako paliwa – czy nawet na terenach wiej-
skich. Nie znam danych o powszechności tego zja-
wiska, ale może ono jest. Rozpoznam to.

(Senator Adam Gawęda: Ja zadałem pytanie, czy 
będzie możliwość używania koksu. Mogę podać kil-
kanaście miejsc sprzedaży koksu dla indywidualnych 
odbiorców. Dzisiaj kotły żeliwne są do tego przysto-
sowane. Pytanie: czy będzie możliwość?)

Panie Senatorze, w rozporządzeniach… Będzie 
można tym palić, jeśli spełni się parametry, które 
mamy w rozporządzeniu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Kleina.

Senator Kazimierz Kleina:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Cieszę się, że wracamy do istoty ustawy, bo ona 

rzeczywiście… To jest ustawa, która mówi o jakości 
węgla, o kontroli jakości węgla, który w praktyce 
będzie dostarczany do gospodarstw domowych. To 
jest jakby istota całej ustawy.

Ja chciałbym jeszcze wrócić do mojego pytania. 
Dlaczego nie można… Ta ustawa zakłada także cały 
system kontroli jakości węgla. On jest w ustawie 
dobrze opisany. Dlaczego nie można doprowadzić 
do tego, żeby kontrola jakości odbywała się właśnie 
w punktach sprzedaży czy punktach segregacji? 
Dlaczego nie można tego zrobić?

Cały czas wracam do sprawy importu węgla z za-
granicy, głównie z Rosji. My mówimy, że raczej nie 
będziemy wpuszczali do Polski węgla niższej jakości, 
a w praktyce, jak pan minister wie… Jeżeli my to 
ograniczymy, to de facto nastąpi likwidacja mniej-
szych importerów czy może nawet tych, którzy zaj-
mują się segregacją, a cały handel węglem zostanie 
pewnie zdominowany przez kilka dużych zagranicz-
nych, rosyjskich firm, które będą wprowadzały ten 
węgiel do energetyki przemysłowej, bo tym się teraz 
zajmują. Dlaczego nie można tej kontroli przeprowa-
dzić w punktach segregacji, tak żeby ten węgiel był 
rzeczywiście najwyższej jakości?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, pytanie. Bo zacznę mierzyć czas.)

Dobrze, kończę.
Czy chcemy, czy nie chcemy, musimy moderni-

zować sektor energetyczny w Polsce. Czy nie uwa-
ża pan, że w tym kontekście węgiel brunatny może 
być faktycznie dobrą alternatywą ze względu przede 
wszystkim na sprawność kotłów, a także eliminowa-
nie ewentualnych zanieczyszczeń dla środowiska? 
Dziwię się też panu senatorowi Gawędzie, dlaczego 
na Śląsku – ja rozumiem, że to jest też ochrona wła-
snego sektora wydobywczego – nie dopuszcza się 
węgla brunatnego. Bo tak chyba pan senator Gawęda 
powiedział, że dofinansowania… Tak powiedziałeś, 
mój drogi Adamie…

(Senator Wojciech Piecha: Czytał uchwałę, uchwa-
łę Sejmu.)

W tej uchwale… No, ale tak zacytowałeś. Ale to 
może źle usłyszałem. To nie ruszam Adama Gawędy, 
przepraszam. Do pana ministra adresuję pytanie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Senatorze, to jest dobre wywołanie tematu. 

Obok planu… Może tak: jakie mamy dzisiaj zjawi-
sko, jeśli chodzi o polską energetykę? Z jednej strony 
musimy wyłączyć bloki przestarzałe i to wiemy. Te 
bloki muszą być wymienione na bloki nowoczesne, 
m.in. inwestycja „Jaworzno” Tauronu w tym celu 
jest prowadzona, rozpoczęta inwestycja „Ostrołęka” 
też ma jakby to zadanie. Ale mamy obok tego drugie 
zjawisko, zjawisko większego wzrostu zapotrzebo-
wania na energię, niż to miało miejsce w poprzed-
nich latach. To z jednej strony powoduje, że musimy 
odpowiedzieć, kiedy wyłączamy z systemu pewne 
bloki energetyczne, które i czym je zastępujemy. Bo 
one nie spełniają też parametrów tzw… no, dopusz-
czenia ich, ze względu na kwestie związane z CO2. 
I teraz musimy nadążyć za inwestycjami i wzrostem 
gospodarczym. A więc te 2 zjawiska złożyliśmy 
i przeanalizowaliśmy, kiedy potrzebujemy i ile ener-
gii. Oczywiście są to symulacje, a więc trzeba będzie 
każdego roku analizować dane, obserwować, czy coś 
się nie zmienia.

Stoimy również przed tym problemem, że w Unii 
Europejskiej jest duży nacisk, aby przepływ energii 
do Polski był swobodny. Tak więc energia, która jest 
w Niemczech, energia odnawialna i brunatna, przez 

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dobrze, przepraszam bardzo…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Ale, Panie Marszałku, 10% jest i ta moż-
liwość jest…)

…nie ma dyskusji z ław.
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Pięknie dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wrócę do naszej dyskusji, ale ona 

– chcę uspokoić mojego przyjaciela, pana senatora 
Kazimierza Kleinę – absolutnie wpisuje się w usta-
wę, o której rozmawiamy. Bo to, o co pana ministra 
pytałem, wiąże się także z zagrożeniem importem do 
Polski węgla kamiennego niskiej jakości. I dobrze, że 
pan zauważa, Panie Ministrze, ten nadmierny import 
z Rosji węgla, który według różnych szacunków może 
osiągnąć w tym roku nawet 17 milionów t. I teraz moje 
pytanie jest takie, Panie Ministrze. Bo chcę też wrócić 
do tych możliwości, wpisując się… Bo pan absolutnie 
ma rację, kiedy mówi pan o pewnych zobowiązaniach 
wynikających z integracji Polski z Unią Europejską: 
pakiet zimowy, kwestia modernizacji polskiego sek-
tora wydobywczo-energetycznego, energia jądrowa 
itd. Tylko proszę zwrócić uwagę, Panie Ministrze, że 
w tym roku aż w takiej skali będziemy importować 
węgiel z Rosji. Jak to się ma do pakietu zimowego 
i zobowiązań Polski w związku z naszym członko-
stwem w Unii Europejskiej? Dlaczego tutaj jest pan 
spokojny? Myślę, że też to powinno pana niepokoić. 
To jest jeden wątek. Nie mówię już o tych wątkach, 
które poruszał senator Kleina.

Ale chcę też poprosić państwa o taką długo-
okresową strategię odbudowy, przebudowy, mo-
dernizacji sektora energetycznego w Polsce. Ja 
powiedziałem – pan to zauważył w małym stop-
niu – o postępie technologicznym. I zgoda co do 
tego, że mamy węgiel brunatny, zgoda co do emisji 
dwutlenku węgla, ale rozumiem, że to wszystko da 
się bardzo precyzyjnie wyliczyć, Panie Ministrze: 
i koszty wydobycia, i koszty związane z emisyjno-
ścią dwutlenku węgla, także na przestrzeni wielu 
lat to oszacować. Zgoda, że są fluktuacje na świa-
towych rynkach surowców energetycznych, ale to 
też się da w jakimś zakresie obliczyć. I dlaczego 
nie podejmiemy odważnej decyzji, skoro mamy naj-
większe złoże węgla brunatnego w Europie, a tak 
się szacuje, myślę tu o złożu Gubin-Brody… Jeżeli 
możemy tam zlokalizować blok energetyczny, jest 
duży potencjał, mamy, jak pan doskonale wie, prze-
starzałe bloki energetyczne z lat sześćdziesiątych, 
siedemdziesiątych ubiegłego stulecia… Czy chce-
my, czy nie chcemy…
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) I tu jest problem. Dlatego jedno, co jest na dzisiaj 
roztropne i co możemy zrobić… I tu przepraszam, 
że ciągle wywołuję następców, ale ważne jest, żeby-
śmy mieli, jeśli chodzi o Gubin-Brody, ale nie tylko, 
zdiagnozowaną odkrywkę, i żebyśmy to umieli po-
zostawić, tak żebyśmy mogli w przyszłości rozstrzy-
gać, czy będziemy ją uruchamiać, w którym roku, 
z jaką technologią… Bo przecież być może inaczej 
technologicznie moglibyśmy ten węgiel wykorzystać. 
A więc przede wszystkim chodzi o to, żeby zostawić 
dostępne złoża w rezerwie surowcowej dla następców 
i mieć na uwadze to, że po 2030 r., kiedy powinna 
nastąpić głębsza analiza, trzeba by zobaczyć, w któ-
rym momencie można by było Gubin uruchamiać i za 
jakie środki można by elektrownię plus odkrywkę 
uruchomić inwestycyjnie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Panie Ministrze, to był bardzo ciekawy wywód, 
jeżeli chodzi o Gubin-Brody – jestem pod wrażeniem. 
Ale też zawsze, jako pragmatyk, patrzę na tych, któ-
rzy pewne rozwiązania mają już jakby za sobą. Pan 
zapewne wie – bo ma pan, jak widzę, ogromną wie-
dzę – że dosłownie zaraz za miedzą, na tym samym 
złożu, ci pragmatyczni Niemcy, którzy zamykają 
elektrownie atomowe… A chcę panu powiedzieć, że 
w miejscowości Jänschwalde, to jest obok Guben – 
a Guben i Gubin to jest dawne miasto niemieckie 
podzielone na pół i tam jest to samo złoże… I muszę 
panu powiedzieć, Panie Ministrze, że ja jestem czło-
wiekiem pogranicza i obserwuję tam tę elektrownię, 
którą wybudowali inżynierowie i robotnicy polscy – 
zapewne pan o tym wie – w latach osiemdziesiątych. 
Otóż ci pragmatyczni Niemcy zamykają elektrownie 
atomowe, jedna za drugą, z kolei tę trzytysiączkę – bo 
to jest ogromna elektrownia, na 3 tysiące MW – ciągle 
modernizują. A więc, Panie Ministrze, warto też na 
to zwrócić uwagę.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Dziękuję wszystkim. Dziękuję.)
(Oklaski)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Wcisłę.

co mają uśrednienie, jeśli chodzi o CO2… Ale to też 
pozwala w niektórych okresach, kiedy bardziej wieje 
czy bardziej świeci, mieć nadmiar energii. I ta energia 
nawet może iść, proszę państwa, za śmieszne pienią-
dze do Polski. To powoduje, że w momencie, kiedy my 
nie zbudujemy swojego systemu – dlatego próbujmy 
przyspieszyć dużymi nakładami to, że nasz system 
będzie spójny i konkurencyjny – będziemy posiłko-
wać się energią z zewnątrz, co spowoduje, że jeśli 
wpłynie m.in. energia odnawialna z zewnątrz, to ona 
sprawi, że my będziemy musieli wyhamować bloki 
konwencjonalne, które są mniej elastyczne aniżeli 
gazowe. I to jest zjawisko, które też musimy wziąć 
pod uwagę i które bierzemy pod uwagę. Oprócz tego, 
proszę państwa, nakłady na inwestycje w energetyce 
są nakładami dużymi, znaczącymi.

Jeśli chodzi o Gubin-Brody, to pełna zgoda, to 
bardzo dobre złoże, o dużej wielkości. I powiem 
tak: w tym rejonie ta inwestycja by zdecydowanie 
pobudziła nawet wzrost gospodarczy – mielibyśmy 
co prawda problem z ekologami, bo tam go mamy 
– jednak ktoś musi tę inwestycję od strony finan-
sowej rozpocząć. I ona wstępnie jest przypisana do 
PGE, która ma energię z węgla brunatnego i ma 
pewne predyspozycje techniczne ku temu. Dzisiaj 
ze względu na kondycję spółek energetycznych po-
jawia się również problem montażu finansowego. 
I m.in. Gubin-Brody w porównaniu z inwestycja-
mi w energetykę gazową czy w energetykę opartą 
na węglu kamiennym, czy chociażby brunatnym 
w Złoczewie, czy planowaną jądrówkę, czy rów-
nież energię odnawialną, którą też planujemy, jeśli 
chodzi o Bałtyk.… To sprawia, że możemy mieć 
olbrzymi problem finansowy, aby budować elek-
trownię i budować odkrywkę. Bo mamy inwestycje 
z olbrzymimi nakładami finansowymi w określo-
nym czasie. I dlatego też w moim odczuciu, ale to 
jest moje zdanie… No, z tych wszystkich wyliczeń 
wynika, że do 2030 r., mając wyzwanie w postaci 
wycofania pewnych bloków do 2021, 2022 r. plus 
wzrost zapotrzebowania na energię, my nie jeste-
śmy w stanie uruchomić tej odkrywki wraz z elek-
trownią, bo nie udźwignęlibyśmy tego finansowo, 
a też nie spełnilibyśmy paramentów ekologicznych, 
które nam narzuca Unia Europejska. Bo musimy też 
wiedzieć, że Gubin-Brody jako energetyka oparta 
na węglu brunatnym… Ze względu na narzucenie 
opłat za CO2 na węgiel brunatny rośnie nam ta cena 
energii. Po drugie, mamy również rozłożone inwe-
stycje w czasie, a dokłada nam się to, że Złoczew 
uruchamiamy, zatem mielibyśmy wtedy 2 odkryw-
ki i w naszym systemie, jeśli chodzi o uśrednienie 
CO2 w Polsce, moglibyśmy nie osiągnąć parame-
trów.
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w Rosji, będzie przygotowany przy granicy, ale po 
drugiej stronie. I bierzmy pod uwagę to, że mówiąc 
o Polsce, mówimy o wschodniej Polsce. O tej, dla 
której te 5% węgla, o których pan minister tak lekko 
mówi, to 95% możliwości zarabiania przez tych ludzi. 
To inna skala spojrzenia. Jeżeli się patrzy na problem 
z perspektywy Braniewa czy Bartoszyc, to ten świat 
wygląda trochę inaczej niż z perspektywy Warszawy. 
Dobrze by było, aby pan minister też z takiej perspek-
tywy umiał spojrzeć na polskie problemy.

I drugi argument, także adresowany do rządu. 
Niedawno ten rząd zlikwidował mały ruch granicz-
ny. Z perspektywy Warszawy też rozwiązał sobie 
jakiś problem, niewielki problem dla tego rządu. Ale 
dla tej społeczności nadgranicznej, dla wielu ludzi 
zlikwidował źródło zarabiania, niewielkiego zara-
biania, jednak zlikwidował. Zlikwidował punkty 
medyczne, punkty kosmetyczne, zlikwidował punk-
ty handlowe, w których Rosjanie kupowali więcej 
niż Polacy w Rosji. I te regiony, które są tak doty-
kane polityką rządu, powinny najbardziej liczyć na 
pomoc rządu, bo to są regiony ubogie. Jeżeli teraz 
rząd zlikwiduje terminale i te kilkaset albo kilka 
tysięcy miejsc pracy, to będzie miał to na swoim 
sumieniu.

I trzeci argument. Ten węgiel i tak może trafić do 
Polski, tylko nie bezpośrednio przez granice np. pol-
sko-rosyjską czy polsko-białoruską. Może trafić np. 
na Litwę i z Litwy, na podstawie unijnych zasad do-
puszczania do obrotu paliw w Unii Europejskiej, trafi 
do Polski. Jaki będzie rezultat dla Polaków? Ano taki, 
że ten węgiel tu trafi, tylko będzie droższy. Droższy 
będzie, jak się szacuje, o 30%. A na przystosowaniu 
tego węgla do warunków, do tego, żeby tu można 
było go sprzedać, zarobią nie Polacy, ale Rosjanie. 
I taka cena, ta wyższa cena uderzy głównie w bu-
dżety gospodarstw domowych, i to głównie – zno-
wu dodam – w najbiedniejszych regionach w Polsce. 
Część pewnie przerzuci się na ogrzewanie odpadami, 
oponami i innymi toksycznymi materiałami, z który-
mi walcząc, powinniśmy ratować się od smogu. I to 
kolejny, oczywiście nie zamierzony, ale spodziewany, 
efekt tej ustawy, która, o ironio, ma zmniejszyć emisję 
zanieczyszczeń. Część pewnie, tak jak mówi sena-
tor Radziwiłł, po prostu przestanie dogrzewać swoje 
mieszkania, czyli zacznie żyć w gorszym komforcie. 
Takie będą skutki tej ustawy.

Pan minister twierdzi, że ministrowie znają ten 
problem i szukają rozwiązania. Jednak do tego pro-
blemu, o którym mówię, nie mają przekonania, oba-
wiając się, że prowadzenie kontroli już na terenie 
Polski będzie tak bardzo skomplikowane, że nie da 
się tego ogarnąć. No, Szanowni Państwo, Polska nie 
jest jakąś pustynią, której nie można skontrolować. 
No, nie mówcie mi, że wagonów z węglem nie można 
skontrolować za granicą polską.

Senator Jerzy Wcisła:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

Celem zmian w ustawie o systemie monitoro-
wania i kontrolowania jakości paliw oraz w ustawie 
o Krajowej Administracji Skarbowej jest wprowa-
dzenie takiego systemu monitorowania i kontrolowa-
nia jakości paliw stałych, który w efekcie ograniczy 
emisję zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych 
i innych substancji. Ale tu, jak w przypadku każdej 
ustawy, należy postawić sobie pytanie: jakim kosz-
tem uzyskuje się założone cele i czy jest możliwe 
obniżenie tych kosztów? W związku z tym, że repre-
zentuję okręg elbląski i warmińsko-mazurski, a więc 
ten, który graniczy z Rosją, muszę zwrócić uwagę na 
to, że ustawa po wprowadzonych zmianach uderzy 
w polskie terminale graniczne, te wzdłuż granicy pol-
sko-rosyjskiej, jak i te przy granicy z Rosją i, w mniej-
szym stopniu, z Ukrainą. A te terminale zatrudniają 
ponoć blisko 2 tysiące osób i obsługują przeładunki 
węgla głównie w imporcie, ale także w tranzycie.

Ustawa bardzo radykalnie ustawia maksymalny 
wskaźnik 10% ilości podziarna w węglu grubym. To 
wskaźnik praktycznie nieosiągalny dla węgla przewo-
żonego transportem kolejowym z dalekich odległości, 
bo w sposób naturalny ów węgiel się kruszy i docie-
ra w kawałkach mniejszych niż ustawowe 63 mm. 
Dodać należy, że mimo to nadal będzie to węgiel, 
który spełnia wszystkie normy środowiskowe, a ce-
chy takie jak kaloryczność, zawartość siarki czy po-
piołów nie ulegną w nim zmianie. Ale mimo to takie 
rozwiązanie wykluczy możliwość przewiezienia go 
do Polski jako węgla grubego.

Wysoki Senacie, nie chodzi o to, by poluzować 
wymogi – chociaż taką możliwość też należy brać 
pod uwagę – ale by pozwolić na dokonanie w Polsce, 
po przetransportowaniu tego węgla, ponownego sor-
towania tego węgla, by po stratach spowodowanych 
transportem można mu było przywrócić właściwe 
parametry. I dopiero tak przygotowany węgiel po-
winien zostać poddany kontroli po to, by odbiorca 
finalny otrzymał właściwy produkt. Jest to do zro-
bienia. Wymaga to niewielkiej modyfikacji projektu 
ustawy, a technicznie, moim zdaniem, też jest to do 
wykonania. Wniosek z odpowiednią zmianą do pro-
jektu ustawy, który taki proces umożliwi, składam 
w imieniu własnym oraz senatorów Mieczysława 
Augustyna i Kazimierza Kleiny z nadzieją, że uzy-
ska poparcie senatorów.

Dlaczego ten wniosek jest moim zdaniem ważny? 
Bo, po pierwsze, jeżeli nie my, nie Polacy dokona-
ją tej selekcji, to dokonają tej selekcji Rosjanie. Oni 
wykonają tę pracę i im się za tę pracę zapłaci. Ten 
węgiel i tak dotrze. Jeżeli normy będą tak wysokie, 
to przygotowany będzie do eksportu do Polski, ale 
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(senator J. Wcisła) To jest ustawa o ogromnym znaczeniu, wielkiej 
wadze, bo ona dotyczy nas wszystkich, wszystkich 
Polaków. Rzadko jest taka sytuacja jak teraz. Wszyscy 
oddychamy powietrzem, które dzisiaj jest jednym 
z najbardziej zanieczyszczonych w Europie. Chodzi 
o nasze zdrowie, o naszą przyszłość, także o przy-
szłość naszych dzieci, a więc oczywiście dążenie do 
tego, ażeby zmniejszyć emisję, jest jak najbardziej 
słuszne. I w tym zakresie ta ustawa nie budzi kon-
trowersji, wątpliwości. Są rzeczy, które trzeba zrobić. 
Najwyższy czas je zrobić, tyle tylko, że trzeba dobrze 
rozumieć moment, w którym to robimy, i pamiętać, 
że ustawa ma różnorakie skutki.

Pierwsza okoliczność, którą trzeba wziąć pod 
uwagę, jest taka, że aktualnie ceny energii w Polsce 
należą do jednych z najwyższych w Europie. One 
już są bardzo wysokie. Ceny węgla w zeszłym roku 
wzrosły o 7–10%, w tym roku o 15–20%. Sumujemy 
to i wychodzi wzrost o 1/4, 1/3 ceny węgla. W takim 
jesteśmy otoczeniu, w takim momencie podejmujemy 
te konieczne działania. Powtarzam: konieczne.

Trzeba pamiętać, że Polska jest krajem, który ma 
ogromny odsetek osób cierpiących na ubóstwo ener-
getyczne. Jest nam wypominane, że co ósma osoba 
jest w bardzo trudnej sytuacji, na tyle trudnej, że 
nie może, bez nadszarpnięcia innych koniecznych 
wydatków życiowych, sfinansować kosztów energii. 
Dzięki 500+ jest tych osób o parę procent mniej, ale 
nie dotyczy to tej grupy, która coraz wyraźniej od-
staje swoimi dochodami od pozostałych. Mam na 
myśli rencistów i emerytów. A więc ustawa dotyczy 
5,5 miliona gospodarstw domowych, ale 2,5 milio-
na osób skazanych na ubóstwo energetyczne… To 
są nasze krajowe statystyki, potwierdzane zresztą 
przez badania europejskie. 10% konsumentów energii 
w Polsce wydaje tyle, że nie starcza na leki, brakuje 
na inne podstawowe potrzeby. Już w 2014 r. problem 
ubóstwa energetycznego był w Polsce dostrzeżony. 
Wprowadzono wtedy dla tych, którzy dostają dodatek 
mieszkaniowy, dodatkowe dofinansowanie do energii. 
No ale jest to zaledwie 1/12 kwoty, jaką się na nią 
wydaje, są to symboliczne pieniądze.

W kilku pytaniach wybrzmiało… Ja pytałem na 
posiedzeniu komisji o to, czy zdajemy sobie sprawę, 
co to znaczy dla tych ludzi, dla tych najuboższych 
ludzi, którzy często, to prawda – mówię to do pana 
ministra Radziwiłła, pamiętając jego pytanie – ale 
bardziej z konieczności niż z lekkomyślności, palą 
tym, co nas truje po wielekroć bardziej, bo różnego 
rodzaju plastikami. Jak się jedzie przez niektóre wsie, 
to się to czuje już z daleka, nie trzeba żadnych mierni-
ków. Pan minister na te uwagi odpowiedział, że mamy 
program „Czyste powietrze”, że mamy 130 miliardów 
na 10 lat. Ale to jest program, który dopiero rusza – 
nabory zaczną się dopiero 1 sierpnia. A tymczasem ci 
biedni ludzie, żeby troszkę mniej zapłacić, już teraz 

I myślę tak: złożę ten wniosek o to, żeby jednak 
można było tę selekcję robić w Polsce jeszcze z jed-
nego powodu. Bo jeżeli pan minister twierdzi, że 
rozporządzeniem można coś uregulować, to niech 
pan minister ureguluje rozporządzeniem to, w jaki 
sposób zabezpieczyć Polskę tak, aby opłaty zosta-
ły właściwie naliczone i w odpowiednim miejscu 
pobrane. I to jest bezpieczniejsze rozwiązanie niż 
liczenie na to, że to rozporządzenie załatwi w ogóle 
sprawę tego transportu i zabezpieczy możliwość 
importu węgla grubego. Dlaczego o tym mówię? 
Dlatego że rok temu procedowaliśmy tutaj nad pra-
wem wodnym. Pamiętam ministra, który zarzekał 
się, że wprowadzane w prawie wodnym podatki 
i opłaty, których widełki były bardzo szeroko roz-
strzelone, będą przez 2 lata minimalne. I co się stało? 
Pół roku temu prawo wodne przeszło do innego mi-
nisterstwa, ów minister, który tutaj tak się zarzekał, 
przestał być ministrem, a opłaty są o 500% wyższe. 
Nie chcę czekać na rozporządzenie, bo nie mam aż 
tak wielkiego zaufania, że to rozporządzenie pojawi 
się natychmiast i że zabezpieczy ono te interesy. 
To doświadczenie powoduje, że chcę złożyć tę po-
prawkę.

I chciałbym też jeszcze dodać na koniec, żeby nie 
było niejasności i żeby panie senatorki i panowie sena-
torowie mieli świadomość, za czym ewentualnie będą 
głosowali, popierając tę poprawkę. My tu mówimy 
o węglu, który nie jest konkurencją dla polskiego 
węgla, gdyż wydobycie węgla grubego w Polsce nie 
pokrywa potrzeb i ten węgiel i tak trzeba będzie spro-
wadzać, tyle że, jak mówiłem, drożej.

Problem w zasadzie sprowadza się do kilku pytań. 
Czy chcemy, aby ustawa odebrała pracę pracowni-
kom polskich terminali ulokowanych wzdłuż granic 
wschodnich, a dała tę pracę np. Rosjanom? Czy chce-
my, by ceny węgla w Polsce wzrosły? I czy chcemy, 
by uboższa część polskich gospodarstw domowych 
dogrzewała swoje mieszkania, paląc śmieci i odpa-
dy? Jeżeli nie, to proszę, by senatorki i senatorowie 
poparli poprawkę, którą składam w imieniu senato-
rów Mieczysława Augustyna i Kazimierza Kleiny. 
Dziękuję bardzo.

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

Mieczysława Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
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(senator M. Augustyn) na 500+ dla emerytów, ale musieli obejść się niczym, 
kilkunastozłotowymi podwyżkami emerytur.

Zderzają się tutaj ze sobą dwie wartości. Widać, że 
o jedną kwestię ministerstwo starało się zadbać rze-
telnie, porządnie i jak należy. I za to trzeba chwalić. 
Ale niestety, gdy idzie o ubóstwo energetyczne, to tak 
naprawdę robi się stanowczo za mało, stanowczo za 
późno i za mało ofensywnie, nie myśląc o potrzebach 
ludzi starych, którzy mogą okazać się bezradni wobec 
biurokratycznych wymogów. Dziękuję. (Oklaski)

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

Gawędę.

Senator Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dyskutujemy dzisiaj o bardzo ważnej ustawie. 

Trzeba w tej naszej dyskusji pewne rzeczy uporząd-
kować i wskazać, jaki jest główny cel ustawy wraz 
z rozporządzeniami. Przez wiele lat dyskutowano 
w Polsce o problemie zanieczyszczenia powietrza, 
o tym, że oddychamy, szczególnie w okresach zimo-
wych, powietrzem mocno zanieczyszczonym pyłem, 
który pochodzi z kotłów przydomowych. Energetyka 
zawodowa podlegająca zupełnie innym restrykcjom, 
innym przepisom już dawno zastosowała bardzo wy-
sokoefektywne systemy odsiarczania, systemy mo-
nitorowania jakości emisji, jak również filtry, któ-
re powodują, że emisja z elektrowni zawodowych, 
z elektrowni przemysłowych, elektrociepłowni jest 
w zasadzie niezauważalna.

Dzisiaj dyskusja dotyka monitorowania i kon-
trolowania jakości paliw. Chciałbym w tym miej-
scu przede wszystkim podziękować Ministerstwu 
Energii za to, że podjęło się trudu przygotowania 
ustawy wraz z rozporządzeniami. Rozporządzenia, 
które są dzisiaj przedkładane Wysokiej Izbie, poka-
zują, że został przygotowany kompleksowy program, 
w którym jednym z ważniejszych ogniw jest system 
monitorowania jakości paliw. Bo musimy mieć świa-
domość, że plan odpowiedzialnego rozwoju – plan, 
który dotyka dzisiaj bardzo szeroko zakrojonych akcji 
związanych z efektywnym wykorzystywaniem ener-
gii, w tym energii cieplnej – musi również uwzględ-
niać to, byśmy w sposób efektywny i skuteczny mogli 
kontrolować to, co jest dedykowane odbiorcom. Ja 
dam taki przykład: przecież na polski rynek wpływają 
paliwa płynne o różnej jakości, różne są jakości gazu, 
a przecież do odbiorcy indywidualnego, dla każde-
go z nas, musi płynąć z dystrybutora paliwo, które 
spełnia wymóg odpowiedniej jakości. Tak również 
będzie w związku z tą właśnie ustawą, tj. w skła-

muszą się do tego przymierzyć, bo w sezonie będzie 
jeszcze drożej. Bardzo często na wsiach kupuje się 
latem po to, żeby choć parę groszy zaoszczędzić.

Ja chciałbym wyrazić zdecydowane zdanie, że 
te duże środki inwestycyjne – podkreślmy: inwe-
stycyjne – które mogą być źródłem oszczędności 
dla tych najbiedniejszych, nie załatwiają problemu 
ubóstwa energetycznego, które będzie pogłębione 
wdrożeniem tej ustawy. Pewnie pan minister ma 
rację, że niejako uprzedzająco już w zeszłym roku 
podrożał węgiel. No ale to nie tłumaczy tego, że 
w tym roku podrożał jeszcze raz, w jeszcze szyb-
szym tempie. Nie twierdzę, że tylko z powodu tej 
ustawy. Po prostu węgiel na całym świecie jest co-
raz droższy. Program „Czyste powietrze” jako pro-
gram inwestycyjny wymaga posiadania własnych 
środków, żeby móc dostać dofinansowanie. Tak że 
nawet ci najbiedniejsi muszą mieć własne pieniądze 
– w granicach 1 tysiąca, 1,5 tysiąca zł – żeby móc 
kocioł postawić. A statystyki pokazują, że to są go-
spodarstwa domowe często 1-osobowe, w których 
nie ma grosza oszczędności. Dlatego sądzę, że ci 
ludzie – w przeciwieństwie do innych, którzy mają 
pieniądze i będą mieli nawet niższe dofinansowanie 
– rzadziej będą sięgać po te środki, że będą praw-
dopodobnie ostatnimi w kolejce, choć powinno być 
odwrotnie. To oni pierwsi powinni dostać pomoc, 
bo potrzebują jej natychmiast, ale nie będzie ich na 
nią stać. Już nie wspomnę o tym, że skoro te nabo-
ry mają być od 1 sierpnia, to akcja informacyjna 
powinna trwać już od paru miesięcy, ponieważ te 
osoby to naprawdę są osoby często sędziwe, które 
nie bardzo orientują się w tym, jak sięgnąć po środki 
z budżetu, bo jest to związane z różnymi dokumen-
tami, które trzeba złożyć. Nie jest ich dużo. Ja dosyć 
uważnie zapoznawałem się z programem „Czyste 
powietrze”. On wygląda dosyć przyjaźnie, ale nie 
dla osoby 70-, 80- czy 90-letniej. Trzeba pamiętać, 
że do tego wszystkiego mamy jeszcze przemianę 
demograficzną. Mówimy o takich osobach, z których 
40% nie ma rodziny mogącej im pomóc.

Chciałbym to tutaj podkreślić i prosić pana mi-
nistra, żeby się jednak bardzo mocno zaangażować 
i przyjść tym ludziom z pomocą, chociażby technicz-
ną, żeby skorelować te działania z działaniami ośrod-
ków pomocy społecznej, tak by mogły one pomóc 
w zdobyciu pieniędzy na wkład własny. Inaczej ten 
program będzie miał tylu chętnych, że może nawet 
zabraknąć pieniędzy, ale nie będzie on dotyczył ludzi, 
którzy znaleźli się w sferze energetycznej biedy.

Wadą tego całego przedsięwzięcia jest to, że po-
moc ludziom, którzy tego wymagają, idzie parę kro-
ków za ustawą, która będzie nakładała na nich dodat-
kowe obciążenia finansowe. To ci ludzie bardzo liczyli 
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(senator A. Gawęda) 21 do 23 GJ na 1 tonę. Z kolei odbiorcy indywidualni 
biorą sortymenty grube, czyli praktycznie ten sam 
węgiel, tylko mniej rozkruszony – czy to orzech, czy 
to groszek, czy to ekogroszek, czy to inne retopale, 
inne paliwa, które są dedykowane do kotłów piątej 
generacji, bo takie kotły dzisiaj mogą być stosowane, 
żeby móc uzyskać dotacje z różnych programów do-
tyczących eliminacji niskiej emisji. W związku z tym 
musimy również dzisiaj, w tym okresie transformacji, 
zastanowić się, jak przeprowadzić ten proces, byśmy 
mogli w przyszłości oddychać czystym powietrzem. 

Ale z drugiej strony musimy dać szansę tym od-
biorcom indywidualnym, tym gospodarstwom ro-
dzinnym, które dzisiaj nie są przygotowane do tego, 
by w krótkim czasie pozyskać i zastosować nowe roz-
wiązanie ciepłownicze, w tym dokonać zakupu nowe-
go kotła. Bo wiadomo, że każdy program uwzględnia 
również wkład własny, a modernizacja całego systemu 
to koszt kilkunastu tysięcy złotych. W związku z tym 
te programy, które my proponujemy, które proponuje 
rząd Prawa i Sprawiedliwości, to programy rozłożone 
w czasie, ale skuteczne i uwzględniające również to, 
byśmy w tych dużych aglomeracjach, gdzie są sys-
temy ciepłownicze, generalnie dystrybuowali ciepło 
produkowane w elektrociepłowniach. Bo taki system 
jest zawsze najskuteczniejszy i najczystszy. Ale z dru-
giej strony tam, gdzie zabudowa jest rozproszona, 
tam, gdzie nie opłaca się budować systemów dys-
trybucji gazu, musimy pomyśleć o tym, by te kotły 
i te rozwiązania ciepłownicze były dostosowane do 
możliwości i portfeli poszczególnych gospodarstw 
domowych. I tu dochodzi do takiej sytuacji, w której 
mówimy, że dzisiaj brak na polskim rynku węgla gru-
bego, czyli tego węgla dedykowanego dla odbiorców 
indywidualnych, powinien być uwzględniony. 

Ja cieszę się, że w czasie prac w komisji, w czasie 
dyskusji, debaty, bardzo długiej ale bardzo meryto-
rycznej, również Ministerstwo Energii pochyliło się 
nad pewną, refleksją, by umożliwić wjazd na polski 
rynek węgli dobrej jakości, ale niekoniecznie speł-
niających wspomniany parametr, mieszczących się 
w tych 10%. Bo ja byłbym bardzo usatysfakcjono-
wany, gdyby na polski rynek były kierowane węgle 
produkowane w Polsce. Ale dzisiaj z tego powodu, 
o którym mówiłem wcześniej, jest to po prostu nie-
możliwe. Spółki węglowe, kopalnie nie są w stanie 
w ciągu roku czy 2 lat przygotować frontu eksplo-
atacyjnego, który pozwoli na pełne, 100-procentowe 
zabezpieczenie polskiego rynku. I w związku z tym 
myślę, że ta propozycja, która umożliwia, by głównie 
elementy kontroli Państwowej Inspekcji Handlowej 
były skierowane na kontrole w składach, w sprzeda-
żach, tam, gdzie jest prowadzona sprzedaż, umożliwi 
to, że węgiel, który będzie wjeżdżał, będzie musiał 
spełniać pewne parametry. Bo różnicą zasadniczą 
jest to, że jeśli ktoś zadeklaruje, że wjeżdża na tery-

dach sprzedaży węgla węgiel będzie musiał spełniać 
odpowiednie parametry. I to tam głównie inspekcja 
handlowa oraz inne organy przewidziane do kon-
troli będą pobierać próbki. Zresztą rozporządzenia 
w sposób jasny to mówią: pierwsze rozporządzenie 
dotyczy jakości, drugie rozporządzenie – sposobu 
pobierania próbek, kolejne rozporządzenia dotyczą 
sposobu określania tej jakości. I właściwy minister 
będzie zobowiązany do przeglądu, a przegląd ten 
będzie pozwalał na to, by w konkretnych okresach 
modyfikować w odpowiednim rozporządzeniu pa-
rametry oczekiwane w odniesieniu do węgla czy też 
w ogóle do paliw stałych.

Ale żebyśmy dzisiaj mówili też o konkretach, to 
chciałbym parę słów powiedzieć o tym, co tak na-
prawdę wpływa na polski rynek i co jest najwięk-
szym zagrożeniem. Z perspektywy człowieka, który 
przez kilkadziesiąt lat pracował – tak jak ja i kolega 
– w spółkach wydobywczych, chodzi tu o to, żeby 
w naszych spółkach, głównie w Polskiej Grupie 
Górniczej, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej, jak 
również w „Bogdance” eksploatować węgiel, który 
w kapitalnej większości zaspokoi potrzeby naszego 
rynku, nie tylko energetyki zawodowej, ale również 
odbiorców indywidualnych w okresie transformacji. 
Ale wiemy doskonale, że w ostatnich latach, szcze-
gólnie w latach 2009, 2010, a też w 2011, 2012, kiedy 
nastąpiło zachwianie cen na rynkach światowych pa-
liw stałych, kiedy mieliśmy problem z utrzymaniem 
odpowiedniego potencjału produkcyjnego, a z drugiej 
strony zalewał nas tani i złej jakości węgiel rosyjski, 
trzeba było podjąć pewne działania, ale tych działań 
nie podjęto. Zaniechano również inwestycji. A in-
westycje w górnictwie to nie są inwestycje takie jak 
w polskim przedsiębiorstwie, które w prosty sposób 
produkuje jakiekolwiek elementy. Inwestycje w gór-
nictwie to inwestycje, których efekty możemy zauwa-
żać dopiero w perspektywie kilku lat. I dlatego dziś 
jesteśmy w takim dołku, dlatego też dzisiaj jest tak 
duży import węgla. Jest tak dlatego, że nadrabiamy 
ten okres, w którym inwestycje nie były dostosowane 
do prognoz zapotrzebowania na węgiel.

Dzisiaj zderzamy się głównie z takim problemem, 
że każdego z nas, szczególnie osoby związane z bran-
żą wydobywczą, górniczą, boli to, że tak duża ilość 
węgla wpływa na polski rynek. I to nie jest kwestia 
roku czy dwóch, bo to kwestia bardzo poważnych 
zaniedbań. Dzisiaj, żebyśmy mogli mówić o tym, jaki 
węgiel wpływa na polski rynek, musimy zdawać sobie 
sprawę z tego, jakie jest zapotrzebowanie. I często 
dochodzi do tego, że mylimy pewne pojęcia – jako-
ści z uziarnieniem. Generalnie odbiorcy zawodowi, 
energetyka zawodowa, odbiera węgiel energetyczny, 
miały energetyczne o zawartości energetycznej od 20, 
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(senator A. Gawęda) Wicemarszałek Adam Bielan: 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Piecha. Bardzo proszę.

Senator Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Senator 

i Panowie Senatorowie!
Problem jakości powietrza, bo to jest pro-

blem dotykający Polski… Z werdyktu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej wynika, że rząd 
polski od 2007 r. do 2015 r. nie poczynił żadnych 
kroków, ażeby ten problem rozwiązać.

Ten problem jest znany, bo dotyka nas od 20–30 
lat. Myśmy go nie potrafili zdiagnozować, ale w tej 
chwili jest on problemem, który należy rozwiązać i to 
rozwiązać skutecznie.

Problem ten dotykał także Czech. Czesi rozpoczęli 
swój program walki o czyste powietrze w 2009 r. i są 
zdecydowanie dalej posunięci we wszystkich działaniach.

Ta ustawa… Bo monitorowanie jakości powietrza 
jest jednym z elementów tej układanki, tego projektu 
walki o czyste powietrze. Drugim ważnym elemen-
tem jest rozporządzenie dotyczące wymagań wobec 
kotłów, które przeznaczone są dla gospodarstw in-
dywidualnych. 

Jeżeli popatrzymy statystycznie na budownictwo 
mieszkaniowe w Polsce, to zauważymy, że mamy 
w Polsce 5,5 miliona domów jednorodzinnych, z cze-
go 1,9 miliona to są budynki nieocieplone, a ponad 1,2 
miliona – budynki słabo ocieplone, które wymagają 
docieplenia.

Termomodernizacja to kierunek, który poprawi, 
zdecydowanie poprawi… Rozwiążemy kompleksowo 
problem czystości powietrza. Bo w tej chwili zapo-
trzebowanie budynku w Polsce, budynku jednoro-
dzinnego, to ponad 154 kW/m2. Budynki niemieckie 
zużywają tylko 55 kW/m2. I tu jest źródło tego proble-
mu, naszego problemu ze smogiem. W budownictwie 
jednorodzinnym, w tym segmencie komunalno-by-
towym, zużywamy ponad 12 milionów t węgla. I to 
jest problem. Jeżeli ten program się powiedzie, to 
węgla będziemy zużywali zdecydowanie mniej, co 
najmniej o 50% mniej.

Sprawa jakości tego węgla, bo to też jest waż-
ne. Kotły 5 generacji nie spalają byle czego. Do tego 
mamy instalacje przemysłowe, gdzie możemy spa-
lać śmieci. I to spalanie jest prowadzone w innych 
reżimach technologicznych. Spaliny są odpylane, 
pył w zasadzie nie wychodzi z takiego komina. Ale 
w budynkach jednorodzinnych odpylaczy nie zastosu-
jemy, ponieważ taka instalacja by zwiększyła koszty 
eksploatacji kotła.

I dlatego paliwo musi być dobrej jakości. To są 
kotły 5 klasy, w których nie spali się już śmieci, bo 

torium Polski z węglem kierowanym do energetyki, 
to nie musi spełniać tych parametrów i tych warun-
ków, ale jeśli ktoś zadeklaruje, że wozi węgiel do 
odbiorcy indywidualnego, to jego ładunek, który 
wwozi do Polski, musi spełniać ten parametr poniżej 
10%. I tu jest właśnie główny problem, z którym się 
mierzymy. Bo przecież chcemy, by paliwo przezna-
czone dla gospodarstw domowych było najwyższej 
jakości, by było po prostu czyste, a proces spalania 
uwzględniał największą efektywność, czyli ograni-
czenie emisji spalin, tych niskich spalin, które nam 
szkodzą.

Gdybyśmy popatrzyli na mapę Polski, to zo-
baczylibyśmy, że dzisiaj mamy 2 główne regiony, 
o których pan senator również mówił… Chodzi 
mi o Lubelskie Zagłębie Węglowe i Górnośląskie 
Zagłębie Węglowe. I różnica jest zasadnicza, Kolego, 
Panie Senatorze. Po prostu na Śląsku mamy kilka-
dziesiąt pokładów, od poziomów 300, 400, 500 m do 
poziomów głębokich, nawet poniżej 1000 m, sięga-
jących do 1200 m, w pokładach od grupy 400–500. 
Pokłady w Jastrzębskiej Spółce Węglowej to np. 
pokład 510, który ma 10 m miąższości. W kopalni 
„Bogdanka” są pokłady o nieco mniejszej miąższo-
ści, ale większej regularności, usytuowane poziomo, 
które nie przysparzają takich kłopotów, nie stwa-
rzają tak dużej liczby zagrożeń, szczególnie zagro-
żeń skojarzonych. To pokłady z grupy 382, 385/2, 
389, 391. I to są pokłady perspektywiczne, bardzo 
opłacalne w eksploatacji. Ale one są w nadkładzie 
poniżej 700 m, a w związku z tym też generują pew-
ne koszty udostępnienia, o wiele mniejsze niż na 
Górnym Śląsku, bo tam w dużych aglomeracjach 
eksploatujemy, uwzględniając również wpływ na 
powierzchnię terenu.

Wrócę do sedna sprawy i do ustawy o monitoro-
waniu kontroli jakości paliw. W moim przekonaniu 
to rozwiązanie jest bardzo korzystne. Ono wpisuje 
się w ten program ograniczenia emisji…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Jeszcze ostatnie pół minuty i już nie będę potem 

wykorzystywał czasu, Panie Marszałku, jeśli pan 
marszałek pozwoli.

Ale wniosek byłby taki, żeby w czasie przeglądów, 
Panie Ministrze, właśnie dokonywać analizy tak, aby 
nie ograniczać, jeżeli chodzi o węgiel dla indywidual-
nego odbiorcy, który na Śląsku, w regionach central-
nych, może być dedykowany z naszych spółek… I aby 
uwzględnić też ten głos, który był na posiedzeniu ko-
misji, że w regionach północno-wschodnich może być 
kłopot z dostawą węgla czy to z Lublina czy ze Śląska, 
a w związku z tym umożliwienie wjazdu czystego, 
dobrego węgla mającego odpowiednie parametry jest 
bardzo wskazane. Bardzo dziękuję.
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(senator W. Piecha) sze. No, tak było w latach 2011–2016, do połowy roku 
2016, dopiero wtedy ceny się odbiły.

Mówimy o imporcie węgla, ale w 2011 r. impor-
towaliśmy 15 milionów t, a na zwałach mieliśmy nie-
sprzedawalnego naszego węgla 8 milionów t. Tu był 
problem, nie w imporcie, bo import był wtedy tańszy. 
I nikt ze spółek, spółek ciepłowniczych czy spółek 
energetycznych, które są spółkami akcyjnymi, nie 
kupował droższego polskiego węgla, tylko posiłkował 
się importem.

Ta ustawa jest bardzo ważna. Mam nadzieję, że 
w ciągu 10 lat poradzimy sobie z problemem tego 
zanieczyszczonego powietrza, a ten problem doty-
ka raczej południe Polski, nie północ. Bo warunki 
wietrzne w tym rejonie południowym są zdecydo-
wanie inne, nad morzem tego problemu nie ma, gdyż 
tam wieją wiatry o odpowiedniej mocy i ten smog się 
nie tworzy. Ale…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już, już.
A w Polsce południowej są miasta w kotlinach, 

jak Żywiec, no, Rybnik też jest takim specyficznym 
miastem, i jak są dni bezwietrzne i jest temperatura 
ujemna, to w ciągu doby, dwóch dób te stężenia pyłów 
z kotłowni domów indywidualnych niestety przekra-
czają wszelkie normy. Dziękuję.

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

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Chyba ok. 10 lat temu uczelnia, którą zakładałem 

w Chełmie, otrzymała dosyć ciekawy grant doty-
czący opracowania zasobów bogactw naturalnych 
Lubelszczyzny. Wtedy otworzył się worek z wiado-
mościami – z wiadomościami prawdziwymi i z pew-
nymi legendami.

Mówimy o tym, że nasz kraj jest dosyć biedny 
w tym sensie, że co ósma osoba znajduje się w gru-
pie ubóstwa. Oczywiście rozkład tego ubóstwa jest 
bardzo zróżnicowany. Wystarczy przelecieć się 
z Warszawy do Chełma samolotem, żeby zobaczyć, 
na czym to wszystko polega. Tak samo w inną stro-
nę, z Warszawy do Krakowa czy na Śląsk. Wtedy 
widać, jakie są problemy, których nie zobaczymy, 
jadąc samochodem.

Najpierw powiem tak ogólnie. Okazuje się, że 
poza węglem kamiennym, nad którym badania były 
przeprowadzone w latach sześćdziesiątych i sie-
demdziesiątych… One były później potwierdzane. 
Lubelszczyzna powinna być dzisiaj jednym z najbo-
gatszych regionów. Dlaczego? Z uwagi na pozostałe 

w zasadzie tam się nie da wepchnąć butelki, szmaty 
i czegoś innego, bo po prostu to się nie będzie paliło.

Węgiel węglowi też nierówny, bo węgle ener-
getyczne, tj. 31–33, nadają się jeszcze do spalenia 
w kotłach, ale węgle typu powyżej 33–34, do 43, są 
przeznaczone do koksowania albo są to już węgle 
specjalne. 

Problemem jest termomodernizacja. I rząd przygo-
towuje już ustawę dotyczącą tego zagadnienia. To jest 
wyzwanie dla nas, żebyśmy wykorzystali… Bo rząd 
deklaruje, że wyasygnuje na ten program 100–130 mi-
liardów zł. I my musimy wykorzystać te pieniądze 
racjonalnie, tak aby budynki jednorodzinne i budynki 
wielorodzinne, w których pali się jeszcze węglem, 
można było termomodernizować i ograniczyć ich 
emisyjność, bo to jest najważniejsze. W Polsce pro-
dukujemy 65,5 miliona t węgla – to są dane za 2017 r. 
– ale w roku 1989 produkowaliśmy prawie 200 mi-
lionów t. Z rynku zeszło przez te… ile to jest… 29 
lat prawie 100 milionów t węgla, czyli nasze zapo-
trzebowanie na ten surowiec maleje. W tej chwili 
posiłkujemy się też importem. Import w 2017 r. to 
było 13 milionów t, teraz podskoczy do 15 milionów t, 
ale tym nie powinniśmy za bardzo się przejmować. 
My powinniśmy dmuchać i chuchać na nasze spółki 
węglowe, żeby one normalnie stanęły na nogi i mogły 
spokojnie konkurować z resztą rynku węglowego. Bo 
ceny są niestabilne. Ja pamiętam lata dwutysięczne, 
kiedy węgiel w portach ARA kosztował 25 dolarów, 
a nie 100 dolarów jak teraz. Koszty produkcji też 
są zdecydowanie wyższe. Kopalnia, w której praco-
wałem, miała koszty produkcji na poziomie 100 zł 
za tonę, a w tej chwili to jest ponad 200 zł, 270 zł, 
zaś w kopalniach wydobywających węgiel koksujący 
nawet ponad 300 zł za tonę. Dlaczego? No bo scho-
dzimy coraz głębiej z eksploatacją i nie da się tego 
oszukać. Możemy zejść z eksploatacją do poziomu 
1 tysiąca 250 m, niżej już nie będziemy schodzili, bo 
tam warunki są na tyle trudne, że nikt nie zapewni 
schłodzenia powietrza i nie poprawi warunków pra-
cy. Te złoża się wyczerpują. Śląsk jest bardzo moc-
no, Górny Śląsk jest bardzo mocno zurbanizowany. 
Jeszcze w latach siedemdziesiątych czy osiemdziesią-
tych w Polsce były 73 kopalnie węgla kamiennego, 
w tej chwili są tylko 22 kopalnie. I w tych czynnych 
kopalniach mamy złoża o zasobach 3,2 miliarda t, 
więc przy takim wydobyciu rzędu 60–70 milionów t 
zapewnią one 50-letnią żywotność tych kopalń.

Węgiel koksujący to jest całkowicie inny węgiel, 
który nadaje się tylko do hutnictwa. On jest drogi i ta 
spółka węglowa, która wydobywa ten węgiel, pora-
dzi sobie na rynku. Ale ceny węgla energetycznego 
podlegają fluktuacji i nie zawsze te ceny odpowiadają 
naszym oczekiwaniom, chcielibyśmy, żeby były wyż-
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(senator J. Zając) No i dlatego też sprawa koncentracji, czyli funkcja 
entropii, rozkładu w produkcji energetyki w Polsce, 
jest niesłychanie asymetryczna. Wszystko, cokolwiek 
z tego zakresu mamy – Śląsk… Cała prawa strona 
Wisły…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Och, przepraszam. Ktoś się gdzieś domyślił…
Cała prawa strona Wisły, od góry do dołu, to teren 

energetycznie pusty. Prąd się dostarcza ze Śląska. 
Straty na przesyle – pomiędzy 20% a 30%. I kiedy 
mówi się o czymś nowym… No, dalej słyszymy, że 
jednak to będzie na Śląsku. Może w tym, co mówię, 
jest trochę żalu, bo wszystkie prace przygotowawcze 
na Lubelszczyźnie, a właściwie na Chełmszczyźnie, 
zostały wykonane… I dlatego, Panie Ministrze, bar-
dzo proszę w imieniu tam mieszkających naszych 
rodaków…

(Sygnał telefonu komórkowego)
…o to, żeby chociaż tę jedną kopalnię uruchomić, 

a obok kopalni – elektrownię. Jest w przygotowaniu 
zalew, który będzie miał ok. 11 km długości, cią-
gnący się od Krasnegostawu, ze stopniem wodnym 
kilkunastometrowym, i nic by nie stało na prze-
szkodzie temu, żeby to miało pełne uzasadnienie 
ekonomiczne i…

(Głos z sali: Znowu dzwoni…)
O, przepraszam. No, to jest coś niemożliwego…
(Głosy z sali: Czas się skończył.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak, to był sygnał 

końca czasu wypowiedzi, Panie Senatorze.)
(Rozmowy na sali)
…Żeby takie przedsięwzięcie się udało. Dziękuję 

bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję również, że wnioski o charakterze le-

gislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie Kleina, 
Augustyn i Wcisła.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Dziękuję.
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 rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych 
innych ustaw.

bogactwa naturalne, m.in. węgiel brunatny znajdujący 
się w okolicach Puław, gdzie w latach pięćdziesiątych, 
sześćdziesiątych funkcjonowała kopalnia odkrywko-
wa. Tam znajduje się dość duży zasób węgla brunat-
nego, dostępnego odkrywkowo, który w każdej chwili 
można zacząć wydobywać.

Dalej. Co jeszcze tam jest? Otóż jest tam gaz 
ziemny, są 2 złoża, wystarczy tylko przejrzeć dane, 
Komarów – Tyszowce oraz Godziszów – Janów. Tego 
nikt nie dotyka i trudno tym kogoś zainteresować. 
Powiem szczerze, że przestępując różne progi i otwie-
rając różne drzwi, doszedłem do wniosku, że najbar-
dziej powstrzymująco na tych, którzy decydują o ta-
kich sprawach, działa wymienienie nazwy regionu.

To nieważne, że tam są złoża bursztynu. Ludzie 
wydobywają go, można powiedzieć, gospodarczo. 
Widziałem kawałki bursztynu o wartości rzędu kilku 
milionów. Tzw. skorupę żółwia wyceniono na ok. 
7 milionów. W tej chwili z tego bursztynu budowany 
jest ołtarz Buddy dla Chin. Ale byłe i obecne władze 
nie wykazują w tym zakresie kompletnie żadnego 
zainteresowania.

Podobnie dzieje się ze sprawami węgla. Łatwość 
wybudowania kopalni w tamtym regionie jest nie-
słychana. Tereny są prawie puste. Kiedy zakończyła 
prace firma dokonująca ostatnich wierceń sytuują-
cych kopalnię, którą roboczo nazwano Rejowiec, 
stwierdzono, że do dyspozycji są w zasadzie kom-
pletnie puste tereny. Koszty przechowywania i wy-
dobywania węgla, eksploatacji kopalni byłyby tam 
możliwie najniższe. Tak kształtują się ceny. Bardzo 
się cieszę, że z ust pana senatora Piechy usłyszałem 
tutaj o kosztach wydobycia. Moje dane są podobne. 
W większości kopalń na Śląsku, tych głębokich, 
koszt wydobycia tony to jest ok. 400 zł. W przypad-
ku węgla rosyjskiego to jest ok. 270 zł, „Bogdanka” 
wydobywa za 150 zł, a profesor Kaliski, który po-
magał w przygotowaniu opracowania, uczestnicząc 
w tym grancie, podał, że koszt wydobycia jednej 
tony węgla, który można wydobywać w okolicach 
Rejowca, to będzie ok. 100 zł. Wobec tego proste 
pytanie: gdzie się opłaca wydobywać węgiel? Ano 
tam, gdzie jest on najdroższy. Tak można z tego 
wywnioskować.

I dlatego też to, co się mówi o węglu… To dla 
mnie jest przede wszystkim bój o wielkie pienią-
dze. Chociażby suma, którą tutaj pan minister wy-
mienił, 100 miliardów… Za 4 miliardy można wy-
budować kopalnię w ciągu 4 lat. To wystarczy. I to 
kopalnię, gdzie nie ma zalewisk, uskoków, gdzie 
nie ma skał, które się sprężają, bo cały nakład jest 
kredowy… A te trzy pokłady, które wymieniłem, 
to są pokłady tylko do 600 m. O takich poniżej 
600 m nie wspominałem.
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(wicemarszałek A. Bielan) blicznemu wskutek nieudostępnienia spółce zasobów, 
które wskazał w ofercie.

W zmianie dotyczącej z kolei art. 14 ust. 1 usta-
wy o partnerstwie publiczno-prywatnym stanowi 
się, że partnerstwo publiczno-prywatne będzie mo-
gło być realizowane wyłącznie w formie spółki 
kapitałowej, tj. spółki z o.o. albo spółki akcyjnej. 
Nie będzie już, jak do tej pory, dopuszczalne two-
rzenie spółek komandytowych albo komandytowo-
-akcyjnych.

W nowym rozdziale ustawa określa zadania mi-
nistra właściwego do spraw rozwoju regionalnego 
jako organu właściwego w sprawach partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego. Minister zajmował się będzie 
wydawaniem opinii dotyczących projektów i promo-
waniem dobrych praktyk z zakresu PPP, będzie pro-
wadził bazę partnerstw publiczno-prywatnych oraz 
dokonywał analiz i ocen funkcjonowania istniejących 
partnerstw publiczno-prywatnych.

Wykonywanie tych zadań wiązać się będzie z sze-
rokim obowiązkiem informacyjnym nałożonym na 
podmioty publiczne, określonym w art. 16b i 16c ni-
niejszej ustawy.

W trakcie dyskusji były podnoszone również ar-
gumenty dotyczące tego, czy ta ustawa i te zmiany 
podniosą walory, które uruchomią większy stru-
mień takich umów, takich inwestycji. Oczywiście 
każdy z nas ma na uwadze również doświadczenia, 
które były do tej pory, ponieważ były pewne obawy, 
ograniczenia albo też, delikatnie rzecz ujmując, nie-
chęć ze strony jednostek samorządu terytorialnego 
z uwagi na duże ryzyko realizacji takich inwestycji. 
Zaproponowane rozwiązania uszczegółowiają pro-
ces zawiązywania partnerstwa publiczno-prywat-
nego, dają też instrumenty właściwemu ministro-
wi i zobowiązują jednostki publiczne do tego, by 
zastosować się do konkretnych zaproponowanych 
rozwiązań.

W trakcie dyskusji nie zgłoszono inicjatyw legisla-
cyjnych, wniosków legislacyjnych, a komisja podjęła 
uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

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

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 900, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 900 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej o uchwalonej przez Sejm 5 lipca br. usta-
wie o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-pry-
watnym oraz niektórych innych ustaw.

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym jest efektem 
wielu doświadczeń związanych z obowiązywaniem 
obecnej ustawy.

Ustawa ta zmierza do wzmocnienia rozwoju pol-
skiego rynku partnerstwa publiczno-prywatnego, do 
podniesienia jakości prac przygotowawczych i prowa-
dzonych postępowań, a przez to do uzyskania wyż-
szej skuteczności kontraktów zawieranych w formule 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Jednym z aspektów nowelizacji jest dostosowanie 
ustawy do zmian wprowadzonych ustawą 22 czerwca 
2016 r. – Prawo zamówień publicznych.

Ustawa wprowadza nowy rozdział regulujący 
kwestie oceny efektywności realizacji przedsięwzię-
cia w formule PPP. Podmiot publiczny przed wszczę-
ciem postępowania w sprawie wyboru partnera pry-
watnego będzie miał obowiązek sporządzenia oceny 
efektywności realizacji przedsięwzięcia w ramach 
partnerstwa publiczno-prywatnego w porównaniu 
do realizacji tego przedsięwzięcia w inny sposób. 
Podmiot publiczny będzie mógł wystąpić do ministra 
właściwego do spraw rozwoju regionalnego o opinię 
o planowanej inwestycji. Będzie to w postaci certy-
fikacji.

Istotną zmianą jest wprowadzenie do treści usta-
wy nowego artykułu, w którym przewidziano moż-
liwość wyrażenia przez podmiot publiczny zgody 
na zawarcie umowy przez jednoosobową spółkę 
partnera prywatnego albo spółkę kapitałową, któ-
rej jedynymi wspólnikami są partnerzy prywatni, 
a która została zawiązana właśnie w celu realizacji 
przedsięwzięcia.

Ponadto przepis art. 7a ust. 4 stanowi, że partner 
prywatny będzie ponosił odpowiedzialność solidarną 
ze spółką za szkodę wyrządzoną podmiotowi pu-
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(wicemarszałek A. Bielan) uwagi i opinie miały istotny wpływ na ostateczny 
kształt projektu ustawy.

W wyniku najważniejszych planowanych zmian 
przepisów każda inwestycja w Polsce współfinanso-
wana z budżetu państwa w kwocie powyżej 300 mi-
lionów zł, ale niewspółfinansowana z funduszy Unii 
Europejskiej, będzie obowiązkowo na wczesnym 
etapie prac przygotowawczych podlegała analizie 
możliwości jej realizacji w formule PPP, tzw. testowi 
PPP. Następnie analiza ta będzie przedmiotem opinii 
ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

Każdy zamawiający publiczny, niezależnie od 
wielkości planowanej inwestycji w formule PPP, bę-
dzie mógł zwrócić się do ministra właściwego do 
spraw rozwoju regionalnego o wydanie opinii na 
temat planowanego projektu PPP, tzw. certyfikacji.

Pojawi się też obowiązek przeprowadzenia analizy 
efektywności realizacji każdego planowanego projek-
tu PPP. Zostaną wprowadzone narzędzia ułatwiające 
monitoring rynku projektów PPP. Dojdzie do ułatwień 
w procedurze wyboru partnera prywatnego, tj. nie 
będzie już obowiązkowych kryteriów oceny ofert, 
a ustawa – Prawo zamówień publicznych znajdzie za-
stosowanie także w przypadku umów koncesyjnych.

Dojdzie do ułatwień w zakresie finansowania 
projektów PPP, tzn. w przypadku, gdy pierwotnie 
wybrany partner prywatny nie będzie sobie radził 
z realizacją projektu, instytucja finansowa będzie 
mogła wskazać nowego partnera prywatnego, aby 
zapewnić ciągłość świadczenia usług publicznych.

Stanie się dopuszczalne udzielanie przez jednostki 
samorządu terytorialnego dotacji celowych dla part-
nerów prywatnych na finansowanie lub dofinanso-
wywanie inwestycji związanych z realizacją zadań 
tej jednostki.

Dojdzie do zwiększenia swobody samorządów 
w zakresie możliwości podwyższania opłat parkin-
gowych w nowo utworzonych śródmiejskich strefach 
płatnego parkowania w 39 największych miastach 
w Polsce w wyniku zwiększenia obowiązującego 
od 15 lat limitu i powiązania go z wysokością płacy 
minimalnej.

Nastąpi wprowadzenie możliwości budowy, re-
montu, utrzymania lub wyposażenia domów pomocy 
społecznej przez partnera prywatnego.

Wszystkie działania mają doprowadzić do osią-
gnięcia celów zdefiniowanych w polityce rządu w za-
kresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego. 
Do końca 2020 r. zostanie zawartych 100 nowych 
umów partnerstwa publiczno-prywatnego. Wartość 
inwestycji realizowanych w tej formule wyniesie co 
najmniej 5% nakładów inwestycyjnych w sektorze 
publicznym. Co najmniej 10 postępowań o wybór 
partnera prywatnego zainicjuje sektor rządowy, 40% 
postępowań rządowych i samorządowych będzie koń-
czyć się sukcesem. Bardzo dziękuję za uwagę.

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

Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Witold Słowik:
Panie Marszałku! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie! Szanowni Państwo!
W imieniu ministra inwestycji i rozwoju mam 

zaszczyt zaprezentować rządowy projekt ustawy 
o zmianie ustawy o partnerstwie publiczno-prywat-
nym oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest eliminacja zidentyfikowanych 
barier, aby umożliwić dalszy rozwój rynku partner-
stwa publiczno-prywatnego w Polsce i w efekcie – 
zwiększenie stopnia zaangażowania kapitału pry-
watnego w realizację inwestycji usług publicznych 
w Polsce oraz dalszą poprawę ich efektywności. 
Przepisy projektowanej ustawy umożliwią stosowanie 
rozwiązań znanych z praktyki międzynarodowej, co 
dodatkowo powinno zwiększyć atrakcyjność rynku 
PPP w Polsce. Projektowana ustawa jest efektem zapo-
wiedzianego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju przeglądu prawa w dziedzinie partnerstwa 
publiczno-prywatnego i jest jednym z działań wy-
nikających z realizacji uchwały Rady Ministrów 
z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie przyjęcia dokumentu 
„Polityka Rządu w zakresie rozwoju partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego”.

Pierwsze czytanie ustawy odbyło się 12 kwietnia 
2018 r. Następnie Komisja Gospodarki i Rozwoju 
powołała podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia 
niniejszego projektu ustawy. W trakcie prac komisji 
i podkomisji uwzględniona została jedna poprawka 
merytoryczna dotycząca relacji pomiędzy podmiotem 
publicznym a partnerem prywatnym i jego spółką 
córką. Pozostałe zmiany miały charakter legislacyjny. 
Ustawa została uchwalona 5 lipca. Za przyjęciem 
ustawy głosowało 422 posłów, co należy uznać za 
duży sukces.

Przedłożony projekt ustawy dotyczy zmian w usta-
wie o partnerstwie publiczno-prywatnym i w 19 in-
nych ustawach oraz ma na celu wprowadzenie takich 
rozwiązań prawnych, które umożliwią efektywne 
przygotowywanie i lepszą realizację projektów in-
frastrukturalnych w formule PPP.

Na etapie prac rządowych projekt był szeroko kon-
sultowany w grupie eksperckiej, złożonej z przed-
stawicieli samorządów, ministerstw, prawników, 
praktyków rynku PPP, oraz podczas uzgodnień mię-
dzyresortowych i konsultacji społecznych. Zgłaszane 
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Ponadto Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju opra-
cowuje wzory umów, które mają przyczynić się do 
większej efektywności w zakresie procesu negocja-
cyjnego. Oczywiście stosowanie tych wzorów nie 
będzie miało charakteru obligatoryjnego, tylko cha-
rakter dobrowolny.

Myślimy o stworzeniu 4, 5 wystandaryzowanych 
wzorów umów. Przed rozpoczęciem negocjacji sia-
dający do stołu kontrahenci będą w stanie wyobrazić 
sobie, jak mniej więcej powinna wyglądać docelo-
wa umowa, w szczególności w zakresie szacowania 
ryzyk. W chwili obecnej jedynie 25% zainicjowa-
nych negocjacji w zakresie zawarcia umowy part-
nerstwa publiczno-prywatnego kończy się sukcesem. 
Myślę, że wdrożenie wzorów umów przyczyni się 
do większego zrozumienia tematu i większa liczba 
negocjacji z zakresu partnerstw kończyć się będzie 
sukcesem.

Kolejny element to szeroko zakrojona akcja 
edukacyjna w celu przybliżenia samorządom idei 
partnerstwa publiczno-prywatnego. Na temat part-
nerstwa publiczno-prywatnego mówimy już od 
kilkunastu lat, aktualna ustawa obowiązuje już od 
prawie 10 lat, ale w dalszym ciągu jest duża po-
trzeba wiedzy. Do chwili obecnej przeszkoliliśmy 
ok. 1 tysiąca 700 osób, głównie samorządowców. 
Organizowaliśmy również szkolenia dedykowa-
ne organom kontrolnym, ażeby również ze strony 
organów kontrolnych było pełne zrozumienie idei 
partnerstwa publiczno-prywatnego.

Bardzo istotna jest też kwestia woli politycznej 
w zakresie wdrażania partnerstwa publiczno-pry-
watnego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju. W obszarze „Kapitał dla rozwoju” jest 
specjalny rozdział dedykowany partnerstwu pu-
bliczno-prywatnemu, w którym jest ono zrównane 
z innymi źródłami finansowania rozwoju naszego 
kraju. Rok temu, jak już wspominałem, została przy-
jęta polityka rządu w zakresie rozwoju partnerstwa 
publiczno-prywatnego. Ona m.in. określiła ambitne 
cele, o których już wspomniałem, do zrealizowa-
nia, tudzież – zresztą było to już wskazane w sa-
mej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
– rozpoczęła proces najpierw identyfikowania ba-
rier w PPP, a następnie przygotowania właściwej 
legislacji, która w chwili obecnej jest procedowana 
w Senacie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję panu bardzo za odpowiedzi…
(Senator Jerzy Czerwiński: Halo, przepraszam, 

jeszcze ja.)
A, pan senator Czerwiński. Proszę.

Wicemarszałek Adam Bielan:

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Komarnicki. Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja od razu chciałbym się zapisać do głosu, jeżeli 

jest to możliwe.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Jeżeli to konieczne, 

to bardzo proszę.)
Bardzo dziękuję. Zawsze był pan elastyczny, Panie 

Marszałku.
Panie Ministrze, samorządy boją się zawierać 

umowy partnerstwa publiczno-prywatnego. Czy 
rozważane jest ustanowienie jakiegoś organu lub po-
wierzenie już istniejącemu organowi zadań z zakresu 
sprawdzania i weryfikacji umów partnerstwa publicz-
no-prywatnego, tak aby była pewność co do tego, 
że umowa jest zawarta na korzystnych warunkach, 
i aby samorząd nie miał obaw przed zawieraniem 
tego typu umów?

Panie Ministrze, chciałbym też powiedzieć, że 
znam to z autopsji. Przez wiele lat samorządy nie wy-
korzystywały ogromnej szansy, którą dzisiaj, Panie 
Ministrze, trzeba uczciwie przyznać, pan jak gdyby 
proponuje. Czy będzie takie dodatkowe zabezpie-
czenie?

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Witold Słowik:
Panie Marszałku, w ramach szerokich działań 

wspomagających rozwój partnerstwa publiczno-pry-
watnego wprowadzamy również tzw. certyfikację. 
Samorząd, który jest zainteresowany realizacją da-
nego przedsięwzięcia w formule PPP, może zwrócić 
się do naszego ministerstwa w celu przeanalizowa-
nia propozycji projektu. Ministerstwo Inwestycji 
i Rozwoju, a konkretnie Departament Partnerstwa 
Publiczno-Prywatnego, zaopiniuje dany projekt 
i określi, czy jest on uzasadniony ekonomicznie i czy 
kwalifikuje się do realizacji w tej formule.
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kierowcy krążą po 20 minut, 0,5 godziny po mieście, 
szukając wolnego miejsca. Tak więc żeby móc bu-
dować parkingi w największych polskich miastach, 
zresztą to wynik propozycji samorządowców, ponie-
waż propozycja w zakresie możliwości stworzenia 
dodatkowej strefy śródmiejskiej o wyższych stawkach 
jest inicjatywą samorządów… Zgodnie z ustawą jest 
to danie prawa samorządom podniesienia w określo-
nych warunkach opłaty za pierwszą godzinę parkowa-
nia do maksymalnie, tak jak powiedział pan senator, 
0,45 minimalnego wynagrodzenia. Decyzje w tym 
zakresie będą mogły podejmować samorządy, przy 
czym samorządy tylko i wyłącznie tych miast, które 
mają minimum 100 tysięcy ludności – tych miast jest 
39 – i tylko wtedy, kiedy wykonają określone analizy 
dotyczące kwestii przemieszczania się samochodów 
w mieście, parkowania, analizy ruchowe, z których 
będzie wynikała konieczność podniesienia opłat, tak 
ażeby kwestię parkowania zoptymalizować.

Ponadto pieniądze uzyskane ze śródmiejskiej 
strefy parkowania będą poniekąd znaczone, dlatego 
że 65% tych środków będzie musiało być przez sa-
morządy przeznaczane na finansowanie transportu 
publicznego, ścieżek rowerowych i innych działań 
proekologicznych.

Zasada jest taka, że w jednym mieście powinna 
być tylko jedna śródmiejska strefa parkowania. Nie 
przyjęto tego, żeby one były w każdej dzielnicy. No, 
zresztą sama nazwa strefy śródmiejskiej wskazuje, 
że z założenia ma być to strefa ograniczona do ści-
słego centrum, gdzie jest największe natężenie ru-
chu, gdzie jest największy problem z parkowaniem, 
tudzież gdzie najbardziej uzasadniona ekonomicznie 
jest budowa dużych, wielopoziomowych parkingów 
w formie partnerstwa publiczno-prywatnego.

Kwestia zdefiniowania miast, które mogą tworzyć 
śródmiejską strefę parkowania, podlegała bardzo du-
żym dyskusjom w trakcie konsultacji społecznych. 
Pierwotnie miały być to miasta liczące przynajmniej 
200 tysięcy mieszkańców, jednak ostatecznie, pod 
wpływem samorządów, zostało to rozszerzone na 
miasta o ludności powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
Również w trakcie procesu legislacyjnego w Sejmie, 
na posiedzeniu podkomisji i komisji, kwestia ta była 
wielokrotnie podnoszona, przy czym trudno jest 
wprowadzić jakieś inne obiektywne kryterium, inne 
niż kryterium wielkościowe. Były też propozycje wpi-
sywania na listę wymienionych z nazwy konkretnych 
miast, ale wtedy te kryteria byłyby nieostre, rodziłyby 
wątpliwości. Te miasta, które by nie zostały wpisane, 
miałyby słuszne pretensje do ustawodawcy, że zostały 
pominięte.

W celu przygotowania miast do wprowadzenia 
śródmiejskich stref parkowania wprowadziliśmy tu-
taj długi okres vacatio legis, 12 miesięcy, tak ażeby 
Ministerstwo Infrastruktury mogło zmienić 2 rozpo-

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku, nie dam się pominąć.
Panie Ministrze, mnie zaniepokoiła, przyznam 

się, planowana nowa instytucja: śródmiejska strefa 
płatnego parkowania. Przede wszystkim dlatego, że 
tam stawki mogą być bardzo wysokie, maksymalne 
to 0,45 minimalnego wynagrodzenia, a to jest chyba 
ok. 9 zł. Tak, dobrze rozumuję?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Witold Słowik: Tak.)

(Senator Władysław Komarnicki: Dobrze rozu-
mujesz.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dobrze.)
Ale co mnie jeszcze bardziej zaniepokoiło – i pro-

siłbym o uszczegółowienie – można ją będzie wy-
znaczyć w centrum miasta lub dzielnicy, ale tylko 
w takim mieście, w którym liczba ludności to powy-
żej 100 tysięcy. Czy to oznacza, że teoretycznie jest 
możliwe wyznaczenie jej w każdej dzielnicy, czyli 
wyznaczenie więcej niż jednej strefy śródmiejskiej? 
I czy to oznacza, że będziemy mieć taką sytuację, że 
strefa śródmiejska, lub kilka takich stref, będzie wto-
piona jak rodzynki w cieście w dużą strefę miejską, 
tę starą strefę płatnego parkowania? Czy ja dobrze 
rozumuję, że jest taka możliwość?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Witold Słowik:
Rzeczywiście, kwestia parkingów budzi dość duże 

kontrowersje i temat jest szeroko obecny w mediach. 
Intencją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju jest dzia-
łanie w celu rozpropagowania przede wszystkim part-
nerstwa publiczno-prywatnego, również w aspekcie 
możliwości budowy dużych parkingów wielopozio-
mowych, naziemnych czy podziemnych. Inwestycje 
te są dość kosztowne i przy aktualnie obowiązującym 
limicie maksymalnych opłat nieopłacalne ekonomicz-
nie.

Chciałbym zaznaczyć, że aktualne stawki zosta-
ły ustalone 15 lat temu i wynoszą one 3 zł. W roku 
2003 średnie wynagrodzenie wynosiło około połowy 
aktualnego wynagrodzenia, a liczba samochodów 
w Polsce była zdecydowanie mniejsza, w wojewódz-
twie mazowieckim było ich mniej prawie że o połowę. 
Przez te lata nastąpiło znaczne zwiększenie ruchu 
i zdecydowanie trudniejsze jest znalezienie miejsca 
do parkowania. Cały system parkowania stał się nie-
efektywny, w szczególności w największych polskich 
miastach, w tym w Warszawie, gdzie niejednokrotnie 
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(podsekretarz stanu W. Słowik) wienia jakości powietrza w największych polskich 
miastach i poprawienia komfortu życia mieszkań-
ców, którzy mieszkają w centrach miast i borykają 
się z nadmiernym zanieczyszczeniem.

Jeżeli chodzi o kierowców, to uważam, że zdecy-
dowanie lepiej będzie, gdy nie będą mieli problemu 
z krążeniem po Warszawie w celu znalezienia miejsca 
do parkowania. W przeciwnym razie można odnieść 
wrażenie, że cały system parkingowy nie funkcjonuje 
w sposób należyty.

Te działania, mam nadzieję, wpłyną też na to, że 
coraz więcej osób będzie korzystać z komunikacji 
publicznej. Komunikacja publiczna funkcjonuje co-
raz lepiej. Widoczne są już trendy, w szczególności 
w Warszawie, że coraz więcej ludzi przesiada się 
z własnych samochodów i korzysta z komunikacji 
publicznej. Tak więc w chwili podniesienia opłat za 
parkowanie, jeżeli oczywiście samorządy te opłaty 
wprowadzą… Bo chciałbym kategorycznie zazna-
czyć, że nieprawdą jest, że ta ustawa wprowadza 
wyższe opłaty za parkowanie. Projekt tej ustawy 
daje samorządom w określonych warunkach prawo 
podniesienia opłat, ale zależy to od samorządów, od 
ich woli i od konkretnej sytuacji.

Odnosząc się do zapisów ustawowych, powiem, że 
w przypadku stref śródmiejskich jest analogicznie jak 
w przypadku zwykłych stref, czyli w mieście, mimo 
że strefa obejmuje wiele dzielnic, mamy wyznaczo-
ną zwykłą strefę parkowania i funkcjonuje to już od 
wielu lat, do tego będziemy mieć specjalną strefę 
parkowania, strefę śródmiejską.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze. Dziękuję za 

odpowiedzi na pytania.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ażeby rozwijać inwestycje w Polsce, potrzebne są 

ogromne nakłady w wielu dziedzinach. Kojarzenie 
kapitału prywatnego z publicznym jest od dawna 
trudnym, ale koniecznym zamierzeniem. Idzie to nam 
do tej pory kiepsko, więc każda próba, która przybliża 
nas do tego, żeby wreszcie się udało, jest i musi być 
odbierana pozytywnie. Tak też to odbieramy. Choć 
to nie oznacza, że ustawa nie mogłaby być lepsza. Za 
chwilę zaproponuję szereg poprawek, które były już 
zgłaszane w Sejmie, przy których się upieramy, bo 
jako senatorowie Platformy Obywatelskiej uważamy, 
że są one zasadne i poprawią ustawę, bo może być 
ona lepsza. Ze względu na to, że rozmawialiśmy na 

rządzenia, w tym rozporządzenie o drogach publicz-
nych, tudzież żeby samorządy mogły przeprowadzić 
właściwe analizy przygotowujące wprowadzenie stref 
śródmiejskich.

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, czy 
mogę jeszcze dopytać pana ministra, korzystając 
z jego obecności?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
No cóż, nie mogę panu zabronić. Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Potem będzie już lepiej, uspokoję się.
Panie Ministrze, przyznam, że pan mnie wcale nie 

uspokoił, bo dodawany ust. 2 a w art. 13b wcale nie 
mówi o jednej strefie śródmiejskiej. Mówi o strefie 
śródmiejskiej w dzielnicy, a przecież podział na dziel-
nice, nawet ten ustawowy… No, tych dzielnic może 
być kilka, kilkanaście w dużych miastach. I w każdej 
z nich ta strefa może powstać. Pan mówił o jednej, no 
ale to jest jakieś założenie, bo z tekstu to nie wynika.

Jeszcze jedna kwestia. Mówił pan o parkingach 
naziemnych, podziemnych. No dobrze, ale tu mówi-
my o drogach publicznych. Patrzę teraz na numerację. 
To jest art. 13b ust. 7: opłaty, m.in. opłaty za te strefy 
śródmiejskie, pobiera zarząd drogi, a w przypadku 
jego braku zarządca drogi. Jak to się ma do tego płat-
nego parkingu? Pytanie, kto buduje, kto płaci, a kto 
na tym korzysta. No, wiemy, kto traci – kierowca, to 
jest pewne.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Witold Słowik:
Myślę, że na wybudowaniu parkingów podziem-

nych zyskają wszyscy. Zyskają kierowcy, ale najbar-
dziej zyskają mieszkańcy, bo w wyniku wybudowania 
parkingów i ustanowienia śródmiejskich stref miasta 
będą mniej zakorkowane i mniejsza będzie emisja 
spalin. Chciałbym zaznaczyć, co też ma związek z po-
przednio procedowaną ustawą, że w największych 
polskich miastach w okresie letnim 50% smogu po-
chodzi z emisji samochodów, w tym głównie samo-
chodów osobowych. Tak więc kwestia wprowadzenia 
śródmiejskich stref parkowania jest jednym z bardzo 
istotnych elementów walki ze smogiem w celu popra-
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(senator M. Augustyn) (Senator Jerzy Czerwiński: Rządzą kilka kaden-
cji.)

Niektórzy, niektórzy. W moim okręgu w poprzed-
nich wyborach 1/4 samorządowców, którym się wy-
dawało, że będą do śmierci, straciła swoje stanowiska 
w samorządzie, nie została wybrana. Tak więc usta-
wy działają. Ja jestem przekonany, że samorządowcy 
będą rozważnie i ostrożnie z tego korzystać. I skła-
dam poprawkę…

(Senator Władysław Komarnicki: Czas.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Mam sygnały o cza-

sie.)
Tak.
Składam poprawkę polegającą na tym, ażeby 

wszystkie miejscowości… wszystkie miasta pre-
zydenckie, a także miasta, które mają charakter 
uzdrowiska, mogły mieć możliwość ustanawiania 
śródmiejskich stref płatnego parkowania. To byłaby 
realizacja marzeń turystów, marzeń wielu kierowców, 
którzy chcieliby mieć możliwość parkowania, żeby 
nie było tak, że ktoś z powodu niskiej ceny przez 
wiele, wiele godzin zajmuje jedno miejsce parko-
wania, i z przyzwyczajania się do nowego sposobu 
poruszania się, które te miasta wprowadzają. Moje 
miasto Piła, miasto średniej wielkości, tworzy centra 
komunikacyjne, z których będzie można bardzo łatwo 
dojechać w każde miejsce miasta, nie wjeżdżając tam 
samochodem. Też chcielibyśmy mieć taką możliwość, 
by porządkować ruch w centrach miast.

Panie Ministrze, zastanówmy się jeszcze w czasie 
prac komisji nad poprawką i zaufajmy samorządow-
com, bo na to zasługują, że zrobią to odpowiedzialnie. 
A jeśli nie, to przecież będą musieli za to zapłacić bar-
dzo wysoką cenę w kolejnych wyborach, np. niepoko-
jem wśród kierowców, którzy ich przecież wybierają. 
Dziękuję bardzo za cierpliwość, Panie Marszałku, i tę 
dodatkową minutę. Składam poprawki.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ulega wątpliwości, że występuje obecnie, ale 

i w przeszłości występował, bardzo niski poziom re-
alizowania inwestycji publicznych w ramach PPP. 
Zarówno jednostki samorządu terytorialnego, jak 
i przedsiębiorcy wielokrotnie podnosili, że w spo-
sób znaczący należy uelastycznić procedurę zawie-
rania umów w ramach partnerstwa publiczno-pry-
watnego. Mówię te słowa, Panie Ministrze, Państwo 
Senatorowie, z własnego doświadczenia, gdyż przez 
wiele lat byłem czynnym przedsiębiorcą budowlanym. 

ten temat na posiedzeniu komisji, nie będę tej kwestii 
rozwijał, oszczędzając czas państwa senatorów.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękujemy.)
Poruszę tylko 2 kwestie. Ucieszyło mnie jako 

człowieka zaangażowanego przede wszystkim 
w pomoc osobom niesamodzielnym, że w tej usta-
wie uwzględniliście państwo także możliwość 
budowania domów pomocy społecznej i innych 
ośrodków wsparcia w formule PPP. Rzeczywiście, 
potrzeby w tym zakresie w Polsce oceniane są przez 
fachowców na dziesiątki miliardów zł. To są co 
prawda stare dane, późniejszych nie było, ale pro-
fesor Kozierkiewicz oceniał je na 20 miliardów zł. 
Takich pieniędzy rząd sam nie znajdzie, a tworze-
nie drugiej nogi w białej gospodarce, także w for-
mule partnerstwa publiczno-prywatnego, byłoby 
bardzo wskazane.

Szkoda tylko, że dotyczy to jedynie wydatków 
inwestycyjnych, że zabrakło odwagi do tego, żeby 
tym partnerstwem objąć także funkcjonowanie 
domów pomocy społecznej. Już dzisiaj istnieje 
bardzo dużo domów pomocy społecznej, budo-
wanych za prywatne pieniądze i prowadzonych 
za prywatne pieniądze. Tak więc w sytuacji tak 
dobrych standardów kontroli i dawno określonych 
procedur przestrzegania standardów narzuconych 
ustawami ja nie widziałbym tutaj specjalnego za-
grożenia. Mimo że osoby niesamodzielne są rze-
czywiście bezbronne, to jednak duża ich liczba, 
kilkadziesiąt tysięcy, przebywa w prywatnych 
domach. I tam, gdzie one są prowadzone zgodnie 
z przepisami, jest to dla jednej strony dobry biz-
nes, dla drugiej – dobra opieka. A można by było 
pomyśleć o osobach niezamożnych, których po-
byt finansuje częściowo gmina, także w formule 
prowadzenia. Być może to będzie następny etap. 
Chciałbym w to wierzyć.

Jest jednak jedna kwestia, która budziła kontro-
wersje, która troszkę à rebours do tego, co mówił pan 
senator, wywoływała dyskusję. Mianowicie kwestia 
tych stref parkowania. Chodzi o to, że wiele samo-
rządów chciałoby uzyskać takie prawo właśnie z po-
wodów, o których tutaj szeroko mówił pan minister. 
Dotyczy to nie tylko dużych aglomeracji, lecz także 
takich znanych miejscowości, kurortów jak Zakopane. 
Akurat w tych dniach – pozwolę sobie tutaj na pry-
watny akcent – mój syn był w Zakopanem. Tam nie 
było powietrza. Tam był tylko smog. I trzeba właśnie 
reagować. Z Sopotu, z Zakopanego i z wielu innych 
tego typu miejscowości burmistrzowie dopomina-
ją się o to, żeby dać im szansę, żeby to oni sami… 
A wiedzmy, że są przecież kontrolowani przez swoich 
mieszkańców, za chwilę będą przez nich weryfiko-
wani w wyborach. Oni…
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(senator W. Komarnicki) spowoduje duże ułatwienie w samym procesie za-
wierania umów.

Na zakończenie powiem, że życzyłbym sobie, aby 
te procedury wyboru partnera prywatnego stały się 
mniej czasochłonne i kosztochłonne, aby przedsię-
biorcy mogli jeszcze łatwiej zawierać umowy w ra-
mach PP. Te zmiany idą w dobrym kierunku, ale to 
jeszcze na pewno nie koniec i jeszcze dużo pracy 
przed nami.

I coś, Panie Ministrze, już tak naprawdę na zakoń-
czenie. Musicie wymyślić coś, dzięki czemu zdejmie-
cie paraliżujący strach, naprawdę paraliżujący strach 
z samorządu. Bo, jak powszechnie mówiło się wśród 
nas, przedsiębiorców, jest jeszcze czwarte „P” – pro-
kurator. I gwarancje w tej sprawie byście państwo mu-
sieli jeszcze spowodować w korelacji z samorządami. 
Myślę, że te inwestycje – a to są ogromne pieniądze, 
które już są zamrożone – są nieruszane, bo strach 
paraliżuje i samorząd, i prywatnych przedsiębiorców. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję też, że wniosek o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożył pan senator Augustyn.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionego wniosku?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 

i Rozwoju Witold Słowik: Dziękuję.)
Nie, dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przygo-
towanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 910, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 910 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, senatora Piotra Florka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Dziękuję.

Dzisiaj, tak szczerze mówiąc, zazdroszczę jako, że tak 
powiem, nieczynny przedsiębiorca tym, którzy będą 
mogli z tego skorzystać, bo widzę tu kilka bardzo 
korzystnych zmian.

Możemy wskazać w tej ustawie wiele przepisów, 
które w sposób znaczący doprowadzą do uelastycz-
nienia procesu zawierania umów w ramach PPP. 
Wskażę przykład wprowadzenia możliwości utworze-
nia partnerstwa na bazie istniejącej spółki podmiotu 
publicznego. Dotychczas, co muszę przyznać, nie było 
to możliwe. W tej chwili te ustawy na to pozwalają. 
Brawo! Dziękuję. Rozumiem, że ustawodawca liczy 
się z tym, iż przejściowo może nastąpić swoista pry-
watyzacja określonego sektora, świadczenia usług 
publicznych. Z całą pewnością tego typu możliwość 
spowoduje zdecydowane zmniejszenie samych kosz-
tów zawarcia umowy partnerstwa publiczno-prywat-
nego. My wiele razy jako przedsiębiorcy o to postulo-
waliśmy, Panie Ministrze. To jest historyczna sprawa 
i mogę powiedzieć krótko: dziękuję.

Samorządy terytorialne znajdą w tej ustawie 
przepis, który pozwala im zaliczyć dotacje wprost 
do kosztów inwestycji, co jest istotne z punktu wi-
dzenia jednostek samorządu terytorialnego. Ustawa 
o finansach publicznych zawiera reguły wydatko-
we. Art. 142 mówi, że wydatki bieżące nie mogą być 
większe od wydatków… Tym samym w bardzo wielu 
jednostkach samorządu terytorialnego brak możli-
wości zaliczenia bezpośrednio dotacji do wydatków 
majątkowych powodował, że tego typu procedura 
przez jednostki samorządu terytorialnego nie była 
rozważana. Jako były wiceprzewodniczący sejmiku 
lubuskiego mogę powiedzieć, że wielokrotnie postu-
lowaliśmy… Dziękuję. Jest to dobra ścieżka, która 
pozwoli samorządom bardziej optymistycznie do tego 
podejść.

W ustawie znajdujemy przepisy wprowadzające 
możliwość podpisania umowy w formule PPP przez 
spółkę – to jest bardzo ważne – celowo utworzoną 
przez przedsiębiorcę, którego oferta została uznana 
oczywiście za najkorzystniejszą. Uwarunkowane to 
będzie spełnieniem wielu przesłanek mających chro-
nić interes podmiotu publicznego.

Wprowadza się także możliwość, co też trzeba 
uznać za pozytyw, zmiany postanowień umownych 
w stosunku do treści oferty, na podstawie której do-
konano wyboru partnera prywatnego, i skorelowanie 
możliwości zmiany umowy z przepisami prawa zamó-
wień publicznych i ustawy o umowie koncesji. Bardzo 
ważna sprawa, Panie Ministrze. Zgodnie z obecnym 
stanem prawnym, jeżeli rozpoczęto proces koncesyj-
ny w oparciu o ustawę o koncesji, to nie można było, 
powiedziałbym, przejść na ustawę o zamówieniach 
publicznych. Rozwiązanie w tej sprawie naprawdę 
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w prawo własności tych gruntów

(senator sprawozdawca P. Florek) Nieruchomości. Chodziło o to, żeby po słowach „ewi-
dencja gruntów i budynków” dodać wyrazy „oraz 
roszczenia o roczną opłatę przekształceniową”. Bo 
jeżeli chodzi akurat o KZN, to to przekształcenie… 
Użytkowanie wieczyste zostanie utrzymane na 15 
lub 30 lat. Pamiętamy, jak procedowaliśmy tę ustawę. 
W związku z tym była taka poprawka.

Druga proponowana poprawka Biura 
Legislacyjnego. Chodziło o to, żeby w przypadku… 
o nadpłatę… Chodziło o jeden wyraz, o to, żeby do-
dać wyraz „jednorazowej”, tak żeby jednoznacznie 
było to podkreślone.

Trzecia poprawka dotyczyła sumy w zestawie-
niu, które jest w ustawie. Została zaokrąglona kwo-
ta z zestawienia, a jak podsumujemy poszczególne 
lata, to wychodzi, że to ma być 1 miliard 312,2 milio-
na zł, w ustawie jest zaś zapisane, że to jest 1 miliard 
312 milionów zł. Chodziło o zaokrąglenie.

O tych uwagach wypowiedział się pan minister. 
Pan minister powiedział, jeżeli chodzi o tę pierwszą 
poprawkę, a właściwie i drugą… Pan minister tłu-
maczył, że jeśli chodzi o tę nadpłatę, to dalej, w na-
stępnym fragmencie właściwe sformułowanie jest 
użyte, w związku z czym można to zinterpretować 
tak, że to jest poprawne. Jeżeli chodzi o KZN, o te 
roszczenia, to pewnie byłoby zasadne, żeby te wyra-
zy ewentualnie tam się znalazły. A jeśli chodzi o to 
zaokrąglenie kwoty, to nie jest to żadna taka zna-
cząca poprawka. Wprawdzie ja te poprawki od Biura 
Legislacyjnego przejąłem, ale jaki był finał, za chwilę 
państwu powiem.

Jeżeli chodzi o dalszy przebieg posiedzenia ko-
misji, to następnie pan minister przedstawił to, co ja 
już właściwie zdążyłem powiedzieć, więc pan, Panie 
Ministrze, będzie już trochę, że tak powiem, z przed-
stawiania tego zwolniony, bo ja już to wszystko po-
wiedziałem. Pan minister dosyć jasno przedstawił 
nam sprawę tej ustawy. Mówił o tym, że… Zaczął, 
o ile pamiętam, od tego, że to jest ważna ustawa, że 
dobrze, że jest wprowadzana, bo musimy myśleć, co 
będzie w przyszłości, gdy to użytkowanie wieczyste 
już się skończy, a wiemy, że to jest albo 40, albo 99 lat 
i ten czas biegnie w różnych okresach, więc to może 
być już niedługo itd. W związku z tym dobrze, że jest 
wprowadzana. No i słusznie, że zarówno w Sejmie, 
jak i w Senacie wszyscy popieramy tę ustawę, tym 
bardziej że ona dotyczy w tej chwili tylko części te-
renów, dotyczy terenów zabudowanych budownic-
twem mieszkaniowym, czy to jednorodzinnym, czy 
wielorodzinnym, w związku z czym nie ulega żadnej 
wątpliwości, że to jest ważny kierunek.

Co do bonifikaty pan minister podkreślił, że doty-
czy to Skarbu Państwa, a jeżeli chodzi o samorządy, 
to one same będą decydowały, czy taką bonifikatę za-
stosować. Pan minister mówił o tych 60%, bo to była 
taka średnia, która wyszła. W związku z tym opłata 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury o uchwalonej przez Sejm dnia 20 lipca 
2018 r. ustawie o przekształceniu prawa użytkowania 
wieczystego gruntów zabudowanych na cele miesz-
kaniowe w prawo własności gruntów.

Marszałek skierował ustawę do Senatu 20 lipca.
Proszę państwa, ustawa o przekształceniu prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych 
na cele mieszkaniowe w prawo własności tych grun-
tów ma na celu ustawowe przekształcenie z dniem 
1 stycznia 2019 r. we własność gruntów na rzecz wła-
ścicieli domków jednorodzinnych i samodzielnych 
lokali położonych w budynkach wielorodzinnych 
wraz z budynkami gospodarczymi, garażami i in-
nymi obiektami budowlanymi i urządzeniami bu-
dowlanymi umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne 
korzystanie z budynków mieszkalnych.

Przekształcenie będzie odpłatne. Osoby, które 
staną się z mocy prawa właścicielami gruntów, będą 
zobowiązane do uiszczenia należności za nabycie pra-
wa własności w formie corocznej opłaty przez 20 lat. 
Wysokość opłaty rocznej za przekształcenie będzie 
odpowiadała wysokości opłaty rocznej za użytkowa-
nie wieczyste, obowiązującej w dniu przekształcenia.

Możliwe będzie wniesienia opłaty jednorazowo. 
Ustawa określa wysokość bonifikaty, jakiej właściwy 
organ może udzielić w przypadku wniesienia jedno-
razowej opłaty za przekształcenie gruntów stano-
wiących własność Skarbu Państwa. W przypadku 
gruntów stanowiących własność jednostek samorządu 
terytorialnego o udzieleniu bonifikaty i jej wysokości 
zadecyduje właściwa rada czy sejmik.

Podstawę ujawnienia prawa własności gruntu 
w księdze wieczystej oraz w ewidencji gruntów i bu-
dynków będzie stanowić zaświadczenie potwierdza-
jące przekształcenie, które właściwy organ przekaże 
do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej 
w terminie 14 dni od wydania. Sąd dokona z urzędu 
wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opła-
tę w księgach wieczystych. Obowiązek wniesienia 
opłaty obciąża każdorazowo właściciela nierucho-
mości, w odniesieniu do której istnieje roszczenie 
o opłatę, przez okres pozostały do wnoszenia tej opła-
ty. Ustawa ma wejść w życie 30 dni po ogłoszeniu. 
Ustawa została uchwalona w Sejmie 20 lipca 2018 r. 
Projekt stanowi przedłożenie rządowe.

Proszę państwa, pokrótce opowiem, jak wyglądał 
przebieg posiedzenia komisji.

Otóż Biuro Legislacyjne zgłosiło 3 uwagi do pro-
jektu.

Pierwsza uwaga – pokrótce tylko o niej powiem – 
dotyczyła właściwie KZN, czyli Krajowego Zasobu 
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(senator sprawozdawca P. Florek) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister inwestycji 
i rozwoju.

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

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

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

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 szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 916, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 916 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, senatora Czesława Ryszkę, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu o ustawie o zmianie 
ustawy o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja obradowała 24 lipca, z udziałem wicemi-
nister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty 
Gawin. Podczas obrad pani minister Gawin obszernie 
uzasadniła główny cel ustawy, jakim jest połącze-
nie Instytutu Solidarności i Męstwa, czyli instytu-
tu badawczego utworzonego na podstawie ustawy 
z dnia 9 listopada 2017 r. o Instytucie Solidarności 
i Męstwa, oraz Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami 
im. Witolda Pileckiego, czyli państwowej instytucji 
kultury utworzonej przez ministra kultury i dziedzic-
twa narodowego, działającej zgodnie z ustawą z dnia 
5 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu 
działalności kulturalnej.

Na mocy ustawy Instytut Solidarności i Męstwa 
otrzyma nowe zadania ustawowe, a w jego struktu-

za grunty Skarbu Państwa jest na poziomie… to zna-
czy nie opłata, tylko bonifikata jest na następującym 
poziomie – w tabelce w ustawie jest to wymienione 
– pierwszy rok – 60%, drugi – 50%, potem 40% itd., 
ta bonifikata będzie malejąca.

No i co jeszcze? Ano następnie były pytania. Ja też 
pana ministra pytałem o aktualizację opłat rocznych, no 
bo to jest też ważna sprawa. Nieraz były takie zaległości, 
że te opłaty roczne przez wiele, wiele lat nie były aktuali-
zowane i potem wychodziła taka historia, że one rosły, i to 
niesamowicie, nieraz to było 100%, 200%, 300%, a nawet 
wychodziło, że więcej. W związku z tym nie zawsze gmi-
ny aktualizowały te opłaty w porę. A teraz, ponieważ to 
będzie stan z 1 stycznia 2019 r., to… Było pytanie z mojej 
strony o te aktualizacje, czy gminy zdążą, bo wiadomo, 
że one przeznaczają jakieś pieniądze na te cele, trzeba 
dokonać wyceny, zaproponować tę opłatę, w związku 
z tym tego czasu nie jest dużo… No ale to jest troszeczkę 
sprawa gminy, jeżeli ona w porę aktualizacji nie zrobiła, 
to jest właściwie jej wina, więc to jest problem…

Podczas dyskusji zabrali także głos obecni na po-
siedzeniu komisji, głównie związani ze spółdzielnia-
mi mieszkaniowymi, pan ze Związku Rewizyjnego 
Spółdzielni Mieszkaniowych, pan Jankowski, 
przedstawiciele Krajowego Związku Lokatorów 
i Spółdzielców, Związku Miast Polskich… Zadawali 
różne pytania panu ministrowi, ale pan minister na 
te pytania jasno odpowiedział i myślę, że było pełne 
zrozumienie. Tak że nie było niejasności. Wprawdzie 
pan senator Zientarski w pewnym momencie się za-
stanawiał, czy ewentualnie nie zgłosić poprawki, jeże-
li chodzi o tę spółdzielnię rewizyjną, mówił, że może 
się zastanowi, przeanalizuje, ale ponieważ go tu nie 
widzę, zapewne tych poprawek nie zgłosi.

Posiedzenie komisji zakończyło się finalnie w ten 
sposób, że pan Piotr Zientarski zgłosił wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Ponieważ te propo-
zycje, które Biuro Legislacyjne nam wyartykułowało, 
może poza tą jedną, nie były takie… A to jest termin 
odległy, KZN to jest dalsze działanie… W związku 
z tym poparliśmy – wszyscy obecni na posiedzeniu 
komisji – ten wniosek, o ile sobie przypominam, było 
chyba obecnych 13 senatorów i wszyscy razem za-
głosowaliśmy, poparliśmy tę ustawę. Dlatego wnio-
sek komisji jest o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Przez te 6 miesięcy zostało także nagranych 50 notacji 
filmowych, wywiadów ze świadkami historii w bar-
dzo różnych kategoriach. To są więźniowie obozów 
koncentracyjnych, to są osoby, które pomagały Żydom 
podczas wojny, to są też robotnicy przymusowi, a tak-
że świadkowie z Wołynia.

Nie będę już wracał do argumentów, żeby zde-
cydowanie poprzeć działalność tych dwóch ośrod-
ków, jednak chcę poprzeć to połączenie, zwłaszcza 
że powstanie teraz jeden duży instytut, który po-
dejmie współpracę z wieloma ośrodkami na całym 
świecie. Po prostu połączenie tych obu instytucji ma 
doprowadzić do przełomu w badaniach nad okupacją 
niemiecką i sowiecką w Polsce, do stworzenia prze-
strzeni dla międzynarodowej dyskusji, do wymiany 
poglądów, aby następnie wykorzystać ten potencjał 
do pielęgnowania pamięci historycznej i edukowania 
współczesnych społeczeństw. Stworzy to znacznie 
lepsze warunki organizacyjne i finansowe do tych 
działań.

Pani minister poruszyła także kwestię powiela-
nia się pewnych kompetencji tych dwóch instytucji 
z kompetencjami Instytutu Pamięci Narodowej czy 
z innymi instytucjami o podobnym charakterze, np. 
z placówkami muzealnymi poświęconymi ofiarom 
i stratom podczas II wojny światowej. I tutaj bardzo 
ważna uwaga: Instytut Solidarności i Męstwa będzie 
placówką stricte naukową, zajmującą się badaniami 
nad historią najnowszą, konieczne jest bowiem, aby 
tę niezwykle skomplikowaną polską historię badać 
i ukazywać w sposób profesjonalny. Nie trzeba przy-
pominać, że w Europie Zachodniej ciągle funkcjonuje 
pewna pamięć, którą pani minister nazwała pamię-
cią pojałtańską. Ta pamięć utrwaliła pewne fałszywe 
kody pamięci, które funkcjonują do dzisiaj. Po prostu 
Polska rządzona przez wiele lat przez komunistów, 
także Polska w okresie III RP… No, to był czas, kie-
dy za mało uwagi zwracaliśmy na tworzenie własnej 
polityki historycznej w znaczeniu: mówić prawdę 
o tym, co się wydarzyło, co Polskę spotkało.

Żeby to przełamać, nie możemy zrzucać wszyst-
kich zadań na Instytut Pamięci Narodowej. Poza 
tym Instytut Pamięci Narodowej nie ma praw do 
nadawania tytułów naukowych, nie może prowadzić 
regularnych seminariów doktoranckich. To właśnie 
będzie pierwsza instytucja, która będzie miała do tego 
prawo. W ramach instytutu naukowo-badawczego, 
jakim będzie Instytut Męstwa i Solidarności imie-
nia Witolda Pileckiego… To będzie dla naukowców 
ogromnie ważne.

Pani minister w czasie posiedzenia komisji wspo-
mniała również, że ośrodek Pileckiego zrobił bardzo 
dokładną analizę wszystkich artykułów prasowych 
dotyczących Polski, zamieszczonych w najważniej-
szej prasie zagranicznej. No, tragedia. Analiza ta od-
słoniła niewiarygodne morze niewiedzy, ignorancji, 

rze organizacyjnej działać będzie ośrodek badań nad 
totalitaryzmami. Czyli dotychczasowy odrębny pod-
miot prawa – Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami 
im. Witolda Pileckiego zostanie zlikwidowany. 
Pracownicy ośrodka staną się pracownikami in-
stytutu. Instytut przejmie też mienie oraz zobowią-
zania i wierzytelności ośrodka. Zgodnie z ustawą 
Instytut Solidarności i Męstwa otrzyma imię Witolda 
Pileckiego. Ustawa przewiduje zmiany stanowiące 
niezbędne konsekwencje połączenia dotychczaso-
wych odrębnych podmiotów, a także inne zmiany, 
w tym przepisy modyfikujące zasady wykorzystania 
w kolejnych latach obrotowych środków dotacji dla 
Instytutu Solidarności i Męstwa przyznanej w roku 
2017 oraz zmiany wprowadzające nowy organ insty-
tutu, czyli Radę Naukową.

Pani minister w czasie obrad komisji podkreślała, 
że Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami został po-
wołany do życia jako instytucja kultury. Zadaniem 
ośrodka jest wprowadzanie w nowoczesny sposób 
polskiego doświadczenia dwóch totalitaryzmów do 
pamięci świata oraz tworzenie zaawansowanej pol-
sko-angielskiej cyfrowej bazy osobistych świadectw 
mówiących o niemieckiej i sowieckiej okupacji, przy-
wracającej Polakom pamięć o tych wydarzeniach, 
a także dającej do nich dostęp międzynarodowej pu-
bliczności. Trzeba też wspomnieć, że Ośrodek Badań 
nad Totalitaryzmami zgromadził już bodaj 8 tysięcy 
świadectw. Są to pełne przesłuchania, które bardzo 
często zostały przepisane z tekstu pisanego ręcznie 
i odpowiednio otagowane, dlatego umożliwiają bar-
dzo szybkie wyszukiwanie. Tak jak powiedziałem, 
są one przetłumaczone na język angielski, i to jest 
coś zupełnie innego. Pozyskiwanie tych świadectw 
wcale nie jest łatwe, bo są one rozsiane po rozma-
itych śledztwach i procesach. Bardzo podobną pracę 
wykonało już wiele instytucji niemieckich, jeszcze 
więcej instytucji żydowskich. Właśnie w ten sposób te 
państwa prowadzą politykę historyczną. Jest pytanie, 
dlaczego Polska tak długo tego nie robiła. I właśnie 
teraz to ma się zmienić.

A Instytut Solidarności i Męstwa podjął działal-
ność na podstawie tej samej logiki, która przyświe-
cała założeniu Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami. 
I co w ciągu miesięcy wykonał… Tak więc zadaniem 
głównym tego instytutu było i jest nagradzanie osób, 
które pomagały polskim obywatelom, które ratowały 
ich głównie w czasie II wojny światowej, chociaż nie 
tylko. Przez te 6 miesięcy historycy i badacze instytu-
tu przeanalizowali ok. 80 tysięcy świadectw i wyty-
powali 250 osób do odznaczeń. Jesienią 2018 r. Rada 
Pamięci instytutu przekaże do Pałacu Prezydenckiego 
pierwszych 11 wniosków skompletowanych na pod-
stawie bardzo drobiazgowo wykonanej dokumentacji. 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? 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…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja.)
Bardzo proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Minister, ja mam tylko… Może z miejsca. 

Czy w zakresie działań instytutu są także zbrodnie 
ludobójstwa dokonane przez Ukraińców na Kresach 
Wschodnich, na Wołyniu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Magdalena Gawin: Mogę 
z miejsca?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tak, może pani minister z miejsca. Proszę bardzo.
Nie słychać. Jakieś sprzężenie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Magdalena Gawin:
Przepraszam, czy już słychać? Dobrze.
Tak, oczywiście, że tak, dlatego że zajmujemy się 

wojną we wszystkich jej aspektach i sprawa Wołynia 
jest jak najbardziej integralną częścią prac. Poza tym 
wszystkim proszę jeszcze zwrócić uwagę, że zajmu-
jemy się także nagradzaniem mieszkańców Wołynia 
za pomoc Polakom, więc siłą rzeczy ten kontekst 
Wołynia bardzo mocno wybrzmiał w naszej dotych-
czasowej pracy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
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 siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw.

jeśli chodzi o polską historię czasu wojny. To powin-
no nas raz na zawsze przekonać, że każde państwo 
w Europie i na świecie prowadzi własną politykę hi-
storyczną, a zatem i Polska powinna ją tym bardziej 
prowadzić.

Zadania, które będzie odtąd realizował Instytut 
Pileckiego – bo właśnie tak będzie on nazywany – nie 
są zadaniami, które należały do Instytutu Pamięci 
Narodowej, a ich realizowanie jest nam niezbędne, 
żeby wprowadzić historię Polski i Europy Środkowo-
Wschodniej do pamięci świata.

Senackie Biuro Legislacyjne zaproponowało kil-
ka poprawek do ustawy o Instytucie Solidarności 
i Męstwa. Chodziło m.in. o wprowadzenie nowego 
organu Instytutu Solidarności i Męstwa, czyli rady 
naukowej. Jak podkreślił senacki legislator, co do 
zasady rada naukowa ma uzyskać kompetencje rady 
naukowej instytutu badawczego, określone w ustawie 
o instytutach badawczych – no, na zasadzie ogólnego 
odesłania do tej ostatniej ustawy. Jednak kompeten-
cje rady naukowej wykraczają poza funkcje opinio-
dawczo-doradcze, obejmują także działalność rady 
jako organu stanowiącego i inicjującego działania 
instytutu. Ponadto z ustawy o instytutach badaw-
czych wynika zamknięty katalog kompetencji rady 
naukowej. Zgodnie z tym przepisem to dyrektor in-
stytutu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach 
dotyczących instytutu, z wyjątkiem spraw należących 
do zakresu działania rady naukowej. No, to jest zasa-
da domniemania kompetencji dyrektora, a nie rady. 
Ten ostatni przepis nie znajdzie jednak zastosowa-
nia do dyrektora Instytutu Solidarności i Męstwa. 
Jak stwierdziła pani minister, ustawa o Instytucie 
Solidarności i Męstwa wprowadza własny katalog 
zadań i obowiązków dyrektora instytutu, podobnie 
jak jest w innych instytutach powoływanych odpo-
wiednią, własną ustawą.

Propozycje poprawek legislatora przejął przewod-
niczący komisji Fedorowicz, ale w głosowaniach po-
prawki te nie uzyskały poparcia. Poparcie uzyskała 
tylko jedna z poprawek, która naprawia błąd litero-
wy, błąd maszynowy. Niestety wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek także nie uzyskał poparcia. 
Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
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(wicemarszałek A. Bielan) sowało 293 posłów, przeciw było 132, 1 wstrzymał 
się od głosu.

Jeśli chodzi o posiedzenie senackiej Komisji 
Zdrowia, to kilku senatorów zabierało głos, przed-
stawiając różne wątpliwości. Głos zabierał również 
pan minister. Kwestie dotyczące wątpliwości zostały 
wyjaśnione. Główne wątpliwości dotyczyły wpro-
wadzenia komputerów przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i kwestii tego, przez kogo te komputery będą 
finansowane, jakie konkursy będą prowadzone i na ja-
kich zasadach. To stanowiło praktycznie jedno z naj-
ważniejszych tematów naszej dyskusji. Ostatecznie 
ustawa została przegłosowana na posiedzeniu komisji: 
było 7 głosów za i 2 przeciw.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym prosić, żeby pani senator sprawozdaw-

ca przybliżyła Wysokiej Izbie, jakie były wątpliwości 
podmiotów operujących w sektorze ochrony zdrowia, 
zwłaszcza w odniesieniu do tych scentralizowanych 
przetargów. Czy takowe kwestie podnoszono na po-
siedzeniu komisji?

Senator Bogusława Orzechowska:
Były one omawiane na posiedzeniu komisji. Na te-

mat tego, jak są planowane konkursy, wypowiadał się 
głównie pan minister. Senatorowie mówili o tym, że 
mają wątpliwości odnośnie do tego, kto będzie organi-
zował te przetargi. Wątpliwości budziło to… Pytano, 
dlaczego przetargi mają być prowadzone przez NFZ, 
dlaczego mają być scentralizowane. Te wątpliwości 
były przedstawiane przez kilku senatorów.

Jeśli chodzi o wnioski odnośnie do tych wątpliwo-
ści, to było powiedziane, że NFZ jako usługodawca 
i jednostka, która nadzoruje to wszystko, ma tu naj-
większą szansę i największą możliwość. Chodzi o to, 
żeby ceny informatyzacji, komputerów były jak naj-
niższe. Jeżeli będzie możliwość w zakresie większych 
kontraktów, to będzie szansa na to, żeby lekarze czy 
szpitale, które będą sprawowały opiekę medyczną, 
ponosiły jak najmniejsze koszty. Głównym celem 
było nie to, żeby ktoś jeden był tu beneficjentem, 
tylko żeby była korzyść zarówno dla lekarzy, jak i dla 
pacjentów, którzy będą usługobiorcami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 915, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 915 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia. 

Przedmiotem tego posiedzenia była ustawa o zmianie 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia 
oraz niektórych innych ustaw; druk nr 915.

Cel i przedmiot ustawy. Najobszerniejsze zmiany 
wprowadzono do ustawy o systemie informacji w ochro-
nie zdrowia. Włączono do ustawy kompleksową regu-
lację prawną dotyczącą internetowego konta pacjenta. 
Założenie go umożliwia pacjentowi dostęp do informacji 
o udzielonych i planowanych świadczeniach opieki zdro-
wotnej zgromadzonych w systemie informacji medycz-
nej oraz kwot środków publicznych wydatkowanych 
na sfinansowanie udzielonych mu świadczeń, następ-
nie o posiadanym w danym dniu prawie do świadczeń 
opieki zdrowotnej oraz podstawie tego prawa, a jeżeli 
prawo do świadczeń opieki zdrowotnej wynika z objęcia 
ubezpieczeniem zdrowotnym, także o dacie zgłoszenia 
do ubezpieczenia zdrowotnego oraz o numerach NIP 
i REGON płatnika ubezpieczenia zdrowotnego. Kolejna 
sprawa to zaświadczenia lekarskie z ustawy o świadcze-
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie 
choroby i macierzyństwa, następnie są informacje o wy-
sokości płaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne 
oraz wysokości kwoty refundacji dla poszczególnych 
produktów leczniczych, środków spożywczych spe-
cjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów 
medycznych wydanych usługobiorcy. Za pośrednictwem 
internetowego konta pacjent będzie mógł także składać 
oświadczenie o upoważnieniu przez siebie innej osoby 
do dostępu do dokumentacji medycznej, o wyrażeniu 
zgody lub wycofaniu jej na udzielenie informacji o sta-
nie zdrowia i o wyrażeniu zgody lub jej odmowie na 
udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych.

Głównym celem tej ustawy, tak jak już powiedzia-
łam, jest informatyzacja, czyli stworzenie możliwości 
przeprowadzenia wszelkich działań przez pacjenta 
oraz przez świadczeniodawców za pośrednictwem 
systemów teleinformatycznych.

Jeśli chodzi o prace legislacyjne, to projekt rządo-
wy wpłynął do Sejmu 27 czerwca 2018 r. Pierwsze 
czytanie tego projektu odbyło się w Komisji Zdrowia 
na sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu Sejmu. 
Sejm przyjął wtedy poprawki zgodnie ze stanowi-
skiem Komisji Zdrowia. Za przyjęciem ustawy gło-
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z tego samego miejsca miałem okazję odpowiadać 
na pytania dotyczące ustawy o dodatkowych upraw-
nieniach dla osób z niepełnosprawnościami. Intencją 
parlamentarzystów, którą rząd w 100% popiera, jest 
udostępnienie tej nowej metody, pozwalającej na ko-
rzystanie z dostępu do produktów leczniczych w tej 
wygodnej dla osób z niepełnosprawnościami formie 
wysyłkowej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Ja chciałbym dopytać, jak owa niepełnosprawność 

będzie w przypadku formy elektronicznej sprawdza-
na.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Już mówię. To pytanie pojawiło się też w toku prac 

parlamentarnych w Sejmie. Ten temat był także przed-
miotem spotkania z przedstawicielami samorządu far-
maceutów. My w Ministerstwie Zdrowia pracujemy 
teraz nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie recept. 
To rozporządzenie zawiera m.in. załącznik określa-
jący specjalne uprawnienia i przepisy, na podstawie 
których one są nadawane. Pomysł, który się zrodził 
w toku prac parlamentarnych – on nie wynika wprost 
z tych przepisów, ale do jego zrealizowania wystar-
czą przepisy inne – przewiduje możliwość nadania, 
określenia w tymże rozporządzeniu, specjalnego kodu, 
którym będzie posługiwał się lekarz w momencie wy-
stawienia recepty. Lekarz, mając do czynienia z osobą 
z niepełnosprawnościami, będzie mógł specjalnym 
kodem oznaczyć tę receptę tak, aby była pewność, iż ta 
osoba posiada uprawnienia niezbędne do skorzystania 
z tego. W pierwotnej treści przepisów jedyną formą 
było oświadczenie, ale uznaliśmy – jak rozumiem, to 
jest tło pytania pana senatora – że należy zastosować 
dodatkowe zabezpieczenie, tak aby uniknąć sytuacji, 
w której… Chodziło o to, żeby nie było tak, iż jedynie 
takie oświadczenie będzie taką furtką, umożliwi dostęp 
do tej wygodnej formy, jaką jest sprzedaż wysyłkowa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, myśmy już kilka razy w sali se-

nackiej zmieniali przepisy z powodu niemożności 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

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

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: Jest…)
Bardzo proszę, pan senator Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:
Ja mam pytanie do pana ministra. Otóż w trakcie 

prac sejmowych zmieniono art. 68 pkt 3. Co było 
przyczyną zmiany? Tutaj się rozszerza możliwość 
prowadzenia sprzedaży wysyłkowej. W pierwotnej 
propozycji rządowej było, że dotyczy to tylko produk-
tów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, 
a w trakcie prac sejmowych dodano „z przepisu le-
karza”. Jakie były argumenty przemawiające za tym, 
żeby wprowadzić zmianę tego artykułu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Panie Marszałku, mogę z miejsca?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wolelibyśmy tutaj. Na pewno będzie nagranie. To 

wszystko się nagrywa, Panie Ministrze, więc proszę 
uważać, co pan mówi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Dobrze, Panie Marszałku, będę uważał.
Panie Senatorze, oczywiście zmiana, o którą pan 

senator pyta, została dodana w toku prac parlamen-
tarnych. Nie była ona jednak przedmiotem autopo-
prawki ze strony rządu – ona została wniesiona przez 
parlamentarzystów. W sprawie tego punktu toczyła 
się dość burzliwa dyskusja w toku prac sejmowych. 
Ten konkretny przepis daje możliwość wysyłkowej 
sprzedaży leków dostępnych wyłącznie z przepisu 
lekarza w przypadku osób z niepełnosprawnościami. 
W opinii rządu to jest zasadna poprawka. Jak pań-
stwo senatorowie pamiętacie, kilka miesięcy temu 
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(senator J. Czerwiński) sprowadzić nas na ziemię. Sprawa dotyczy nie tyle 
Internetowego Konta Pacjenta rozumianego doce-
lowo, jako miejsce, gdzie będzie możliwa wymiana 
informacji medycznej czy w ogóle, można powie-
dzieć, istotnej informacji… jako miejsce poszukiwa-
nia informacji medycznej o pacjencie. Raczej będą 
to takie funkcjonalności dotyczące uprawnień, za-
świadczeń, skierowań, wykonanych świadczeń itd. 
Zatem są to pierwsze kroki dotyczące Internetowego 
Konta Pacjenta, ale niewątpliwie są one potrzebne, co 
do tego nie ma żadnej wątpliwości, należy to ocenić 
zdecydowanie pozytywnie.

Wydaje się również, że ważnym elementem – 
o tym pani sprawozdawca wspomniała – jest upo-
rządkowanie kwestii orzekania. Dodano tutaj bardzo 
ważny przepis dotyczący tego, że oprócz badania 
bezpośredniego, a także badania za pomocą środków 
przekazywania informacji na odległość, lekarz może 
orzekać na podstawie dokumentacji medycznej. I to 
jest istotne, bo to oznacza po prostu, że porządkujemy 
kwestię stawiania rozpoznania i odpowiedniego orze-
kania, w tym także orzekania o czasowej niezdolności 
do pracy, w sytuacjach, które niekoniecznie muszą 
się wiązać z bezpośrednim kontaktem z pacjentem. 
Dokumentacja medyczna jest istotnym elementem, 
na podstawie którego można powziąć informacje 
o stanie pacjenta. Podobne uprawnienie przy okazji 
nadaje się również pielęgniarkom i położnym. I to są 
też bardzo pozytywne regulacje.

Myślę, że bardzo dużo emocji wywołuje kwestia 
możliwości wysyłkowej sprzedaży leków na receptę. 
Ta sprawa rzeczywiście była bardzo mocno dysku-
towana, jak sądzę, z dwóch powodów. Po pierwsze 
dlatego, że wydaje się, że nie jest dobrą praktyką, żeby 
tego typu regulacja, no, jednak rewolucyjna, trzeba 
powiedzieć, była wprowadzana na zasadzie poprawki 
poselskiej, bo to wymaga pewnego przygotowania. 
Dla uspokojenia można powiedzieć, że po dyskusji 
w Sejmie wprowadzono poprawkę do tej poprawki 
i zastrzeżono możliwość sprzedaży wysyłkowej le-
ków na receptę wyłącznie na podstawie recepty elek-
tronicznej, a elektroniczna recepta, jak wiadomo, jest 
dopiero w fazie pilotażu. Więc ja muszę powiedzieć, 
że – w takim też duchu wypowiadałem się na posie-
dzeniu Komisji Zdrowia – traktuję to po prostu jako 
pilotaż w pilotażu, i mam nadzieję, że w taki sposób to 
będzie potraktowane także przez odpowiedzialnych 
za to, czyli przede wszystkim przez Ministerstwo 
Zdrowia, ale również inne podmioty, np. samorząd 
aptekarski. Bo uważam, że samorząd aptekarski ma 
tutaj dużo do zrobienia. Jest wiele aspektów i wie-
le niebezpieczeństw, które mogą się z tym wiązać. 
Myślę, że jedna grupa to są niebezpieczeństwa zwią-
zane z pacjentem, i one są najważniejsze. Chodzi 
po prostu o to – i tutaj, Panie Ministrze, przy okazji 
chciałbym polemizować z tym, co pan powiedział, 

zdążenia przez dany podmiot z wdrożeniem syste-
mu informatycznego. To były różne instytucje. Tutaj 
są ambitne plany, bo jest mowa o 1 stycznia 2019 r. 
w przypadku 2 funkcjonalności internetowego konta 
pacjenta, i o 30 września 2019 r. w przypadku pozo-
stałych 5 chyba czy 6 nawet.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Janusz Cieszyński: Tak.)

Pytanie jest takie: czy państwo zdążycie? No, to 
jest pełna funkcjonalność, czyli oprócz sprzętu i opro-
gramowania to jest także wprowadzenie danych do 
tego itd. A to jest najgorsze – tak wynika z tego, co się 
orientuję. Czy jesteście państwo pewni, że zdążycie 
i nie będziemy musieli nowelizować tego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Panie Senatorze, to jest bardzo dobre pytanie. Tak 

jak pan senator słusznie zauważył, w przypadku reali-
zacji, wdrożeń tych systemów informatycznych często 
pojawiają się takie trudności. Mówiąc kolokwialnie, 
tutaj idziemy na pewniaka, ponieważ funkcjonalno-
ści, które planujemy… Proszę zauważyć, że to jest 
określone tak: do danego dnia. To daje nam możli-
wość udostępnienia tych funkcjonalności…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, wcześniej.)
…wcześniej, przed terminem. W przypadku funk-

cjonalności, które są do wdrożenia do 1 stycznia 
2019 r., będzie to gotowe w połowie października, 
tak że mamy w razie czego co najmniej 6 tygodni 
na ewentualne poprawki. A w przypadku tych funk-
cjonalności, które są planowane do wprowadzenia 
na wrzesień przyszłego roku… Myślę, że w połowie 
przyszłego roku one już będą dla polskich pacjentów 
dostępne.

(Senator Jerzy Czerwiński: Trzymam kciuki.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedzi 

na pytania.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Radziwiłła.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ta ustawa zawiera cały szereg ważnych uregulo-

wań i myślę, że w większości jest właściwie niekon-
trowersyjna. Przepisy dotyczące Internetowego Konta 
Pacjenta porządkują sprawę tego, jak to wszystko 
ma wyglądać. Przy okazji jednak chciałbym troszkę 



211
64. posiedzenie Senatu w dniu 25 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw

(senator K. Radziwiłł) publicznych. Chciałbym tu bardzo mocno poprzeć 
to rozwiązywanie. Uważam, że poprzez organiza-
cję wspólnych zakupów, nadzorowanych, można 
powiedzieć w skrócie, przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia, jest szansa na to, żeby w znacznej mierze 
ograniczyć patologie w zakresie przetargów organi-
zowanych przez pojedynczych świadczeniodawców, 
przede wszystkim przez szpitale, pojedyncze szpi-
tale. Wiemy dobrze, że różnice cen uzyskiwanych 
w wyniku tych przetargów są niczym nieuzasadnione, 
często budzą zdziwienie i rodzą podejrzenie, że po 
prostu jest tam jakaś patologia. Tak że ta ustawa ma 
szansę tę patologię w znacznej mierze ograniczyć, 
a przez to doprowadzić do tego, że szpitale będą bar-
dziej racjonalnie dysponować swoimi środkami i po 
prostu niektóre z nich nie będą się tak zadłużać, jak 
dotychczas. Bardzo dziękuję.

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

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie chciałbym przez szacunek dla państwa czasu 

powtarzać tych argumentów, które przedstawił pan 
senator Radziwiłł, ale muszę pozwolić sobie na gene-
ralną refleksję. Otóż obecny obóz rządzący zaczynał 
rządy pod hasłem likwidacji NFZ. W tej chwili, po 
niecałych 3 latach, NFZ rośnie w siłę. NFZ jest po-
trzebny jako organizacja analityczna, jako organizacja 
posiadająca najpełniejsze dane, ale czy akurat NFZ 
ma nadzorować – a nie jest to tak jasno napisane – 
przetargi, to mam wątpliwości, ponieważ doświadcza-
łem tego na własnej skórze. O ile przetargi organizo-
wane zwykle przez organy założycielskie, np. urzędy 
marszałkowskie, dotyczące rzeczy dużych, typu prąd, 
woda, wywóz śmieci itd., wychodziły dobrze, o tyle 
przetargi na leki już nie wychodziły dobrze, bo jeden 
ordynator kardiologii w przypadku choroby wień-
cowej preferował jeden lek, drugi preferował inny, 
a dostawali ten sam. Jako kierownik kliniki chirurgii 
klatki piersiowej dostawałem staplery produkcji chiń-
skiej, które pękały w rękach, i trzeba ich było zużyć 3, 
zamiast odpalić jeden porządniejszy, troszkę droższy 
jako sztuka, ale zdecydowanie tańszy od tych 3 ze-
psutych. Tak że to jest ścieżka co najmniej wyboista.

Z punktu widzenia klinicysty to odstąpienie 
od dogmatu medycznego, że lekarz może wydać 
orzeczenie na podstawie innej niż osobiste badanie 
pacjenta – może jestem starej daty – dla mnie jest 
nie do zaakceptowania. Zbadanie, owszem… Tylko 
podawałem na posiedzeniu komisji przykład odmy 

jeśli chodzi o to sprawdzanie niepełnosprawności… 
W tej ustawie jest powiedziane, że weryfikacja posia-
dania orzeczenia o niepełnosprawności może nastąpić 
na podstawie oświadczenia złożonego przez osobę. 
Nie wydaje mi się, żeby rozporządzenie w sprawie 
recept mogło uchylić ten przepis, bo ten przepis jest 
w ustawie. Tak że nie sądzę, żeby to, o czym pan 
mówił, było możliwe. Ale znowu, jak gdyby uspoka-
jając całą sytuację, powiem, że mam wrażenie, że to 
wszystko będzie można uporządkować po przyjrzeniu 
się, jak to działa właśnie w tym pilotażu w pilotażu. 
Mam nadzieję, że tych co najmniej kilka miesięcy, 
a w zasadzie tak naprawdę w pełni półtora roku, po-
wiedzmy, do wejścia w życie elektronicznej recepty 
do powszechnego użytku, to jest czas, który trzeba 
dobrze wykorzystać na to, żeby ten przepis uporząd-
kować i stworzyć zabezpieczenia przed możliwymi 
niebezpieczeństwami.

Drugim niebezpieczeństwem, o którym też trze-
ba powiedzieć, bo ono było deklarowane przez dużą 
część interesariuszy, przede wszystkim przez izbę 
aptekarską, jest kwestia pewnej nierówności, jeśli 
chodzi o to nowe rozwiązanie dotyczące aptek indy-
widualnych i aptek sieciowych. Apteki sieciowe już 
dzisiaj prowadzą sklepy internetowe w odniesieniu 
do leków bezreceptowych i z całą pewnością będą 
od razu dobrze przygotowane do tego, żeby to robić. 
Apteki indywidualne będą mogły mieć z tym duży 
problem i to może być pewnego rodzaju kłopot, z któ-
rym też należałoby sobie poradzić. Ja na posiedzeniu 
komisji mówiłem o tym – i teraz też to powtarzam 
– że wydaje się, że należy zadbać, powinno to zrobić 
Ministerstwo Zdrowia wspólnie z samorządem ap-
tekarskim, o to, aby wesprzeć indywidualne apteki 
w możliwości zorganizowania nabycia określonych 
rozwiązań informatycznych, aplikacji, które będą 
umożliwiały sprzedaż wysyłkową. Wydaje się, że 
trzeba po prostu dobrze wykorzystać czas, w jakim 
będzie to działało w sposób ograniczony.

Myślę, że warto przy okazji z tej trybuny powie-
dzieć o tym, że padają głosy, że osobom niepełno-
sprawnym bardziej na rękę byłaby możliwość naby-
wania w ramach sprzedaży wysyłkowej wyrobów 
medycznych niż leków. Leki nie stanowią tu produk-
tów pierwszej potrzeby choćby z tego powodu, że naj-
częściej nabywane wyroby medyczne w przypadku 
niepełnosprawnych to np. pieluchomajtki, a one są 
duże objętościowo, ciężkie, więc możliwość pozyski-
wania ich przez internet z dostawą do domu, mówiąc 
krótko, bez konieczności dźwigania to bardzo dobre 
rozwiązanie.

I ostania kwestia, która budziła i budzi kontro-
wersje, to wspólne zakupy w ustawie o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
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(senator T. Grodzki) Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Grodzki.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionego wniosku? Nie.
Ponieważ został złożony wniosek o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia o ustosun-
kowanie się do przedstawionych wniosków i przy-
gotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 930, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 930 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem i przedmiotem ustawy jest 

ograniczenie zagrożeń stwarzanych przez środki za-
stępcze i nowe substancje psychoaktywne, potocznie 
nazywane dopalaczami, a także zabezpieczenie oby-
wateli przed niebezpiecznymi dla ich zdrowia produk-
tami lub substancjami. Ponieważ w ostatnim czasie 
nasiliły się przypadki nagłych zgonów po stosowaniu 
tzw. dopalaczy, istnieje konieczność umożliwienia 
szybszego reagowania i takiego działania, żeby moż-
na już było wykluczyć te substancje z obiegu, a jed-
nocześnie zastosować odpowiednie działania prawne, 
czyli jakieś kary czy konfiskaty.

Ustawa modyfikuje definicję nowej substancji 
psychoaktywnej, substancji psychotropowej i środka 
odurzającego, wskazując w sposób ogólny, czym są 
te substancje. Jednocześnie formułuje upoważnienie 
dla ministra właściwego do spraw zdrowia do okre-
ślenia w drodze rozporządzenia wykazu substancji 
psychotropowych z podziałem na grupy, wykazu 
środków odurzających z podziałem na grupy oraz 
ze wskazaniem środków odurzających grupy IV-N 
dopuszczonych do stosowania w lecznictwie zwierząt 
oraz wykazu nowych substancji psychoaktywnych. 
Do tej pory regulowała to ustawa, a tu jest propo-
zycja, żeby było to rozstrzygane praktycznie przez 
rozporządzenie.

opłucnowej, której nie widać telemedycznie, tylko 
trzeba chorego opukać, osłuchać lub zrobić zdjęcie 
rentgenowskie. Tak samo z jamą brzuszną, o której 
wielu chirurgów mówi, że jest jak konserwa – póki 
nie otworzysz, nie zobaczysz, co jest w środku. 
I pacjent dyssymulant może zanegować, że boli go 
brzuch, mówiąc do lekarza odległego o 100 km, 
a w tym czasie mieć peritonitis, którego teleme-
dycznie nie widać. Badania morfologiczne mogą 
coś tam jedynie podpowiedzieć.

Ta ustawa to pewien miszmasz. Resort, z nie-
jasnych dla mnie przyczyn, w ustawie próbował 
umieścić właściwie kilka rozwiązań, od Annasza 
do Kajfasza… Bo jeśli idzie o Internetowe Konto 
Pacjenta, co do którego podzielamy wątpliwości pana 
senatora Czerwińskiego, że 9 miesięcy na dostoso-
wanie systemów informatycznych, które muszą być 
na tyle skomplikowane – nie wiem, czy pan senator 
to czytał – że mają być dostępne dla ABW i Agencji 
Wywiadu… Mam wątpliwości, czy ABW jest akurat 
aż tak zainteresowane moim zdrowiem, żeby zaglądać 
do systemu, a tym bardziej Agencja Wywiadu, mam 
nadzieję, że polskiego. Ale te 9 miesięcy to termin, 
obawiam się, dość optymistyczny, aczkolwiek jest 
tam furtka, że w drodze obwieszczeń minister może 
ten okres wydłużać. Więc obawiam się, że tak będzie. 
I takich uwag, których – tak jak mówiłem – nie chcę 
już powtarzać, bo wiele ich wymienił pan senator 
Radziwiłł, jest sporo.

Jednak po posiedzeniu Komisji Zdrowia, na któ-
rym interesariusze zadawali wiele pytań panu mini-
strowi, dowiedzieliśmy się, że bodajże wczoraj miało 
się odbyć spotkanie ostatniej szansy – tak to nazwijmy 
– na którym podmioty… zwłaszcza producenci wy-
robów medycznych chcieli jeszcze wywalczyć jakieś 
poprawki.

Wedle mojej wiedzy spotkanie się odbyło, ale 
poprawki – czy to w formie autopoprawek, czy 
poprawek zgłaszanych przez któregoś z kolegów 
z obozu rządzącego – się nie pojawiły. Dlatego, 
rozumiejąc, że jeśli idzie o tę część dotyczącą 
Internetowego Konta Pacjenta, to nie ma od tego 
odwrotu, czy to wprowadzimy za 9 miesięcy, czy 
19, czy 29… Może nie ma to aż takiego znaczenia. 
Ale z powodu hybrydowego charakteru tej usta-
wy, która zawiera w sobie odniesienia do chyba 
6 czy 7 ustaw, i to z różnych dziedzin medycyny, 
i fundamentalnych uwag, które tu wymieniamy, 
nie możemy jej poprzeć. 

Dlatego składam wniosek o odrzucenie jej w tej 
formie, zaznaczając, że jeżeli zostanie ona poprawio-
na, jeżeli zostanie ona przedstawiona – per analogiam 
do referendum – w lepszej formie, to możemy wrócić 
do dyskusji. Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca B. Orzechowska) Senator Bogusława Orzechowska:

Nie było to przedmiotem dyskusji. Ale właśnie 
dlatego jest dążenie do zmiany tej ustawy, żeby była 
możliwość szybszej reakcji i zwalczania posiadania 
nowych środków psychoaktywnych. Bo czasami wy-
starczy zmiana jednego elementu związku chemicz-
nego, a już powstaje nowy związek, i trzeba całej 
ustawy, żeby móc to ścigać. Dlatego jest po prostu 
taka zmiana w ustawie.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Ryszard Majer: Czy można jeszcze zadać 

pytanie?)
Proszę.

Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator! 
Ja mam takie pytanie, oczywiście jeżeli to było 
przedmiotem obrad komisji, jeśli nie, będę pytał 
pana ministra. Jak tłumaczono… Bo o tym, że to 
powinno być w załączniku, wszyscy byli przeko-
nani. Rozporządzenie ministra można zmienić dość 
szybko, czyli wychwycić ten nowy środek psychoak-
tywny z rynku. Ale do tej pory przeważała opinia, że 
tylko i wyłącznie ustawa może zawierać ten wykaz 
środków psychoaktywnych zastępczych, i w całym 
postępowaniu nie dopuszczano myśli, że może to być 
w rozporządzeniu. Ja rozwinę ten element w dysku-
sji. Czy ta dyskusja miała miejsce na posiedzeniu 
komisji? I jak Ministerstwo Zdrowia tłumaczyło 
swój niewątpliwy sukces w tym, że wreszcie będzie 
to robione na mocy rozporządzenia, a nie, tak jak 
przez całe lata, poprzez zmianę ustawy, która to 
procedura trwa bardzo długo?

Senator Bogusława Orzechowska:
Rzeczywiście te wątpliwości w trakcie posiedze-

nia komisji się pojawiły, ale ministerstwo stwierdzi-
ło, że jest pełne zabezpieczenie, żeby mogło to tak 
funkcjonować, bo inaczej rzeczywiście uniemożliwi 
się szybkie reagowanie. Jeszcze inne ustawy, z innych 
ministerstw zabezpieczają przed możliwością jakichś 
nieprawidłowości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

Ustawa obejmuje nowe substancje psychoaktywne 
kontrolą analogiczną do kontroli środków odurza-
jących i substancji psychotropowych, zaostrza też 
odpowiedzialność karną i penalizuje samo posia-
danie nowej substancji psychoaktywnej. Aktualnie 
substancje psychotropowe i środki odurzające obję-
te kontrolą wskazane są w załącznikach nr 1 i 2 do 
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii. Opiniowana ustawa, czyli obecna, uchyla 
wymienione załączniki, i przewiduje, że stosowne 
wykazy określające katalog substancji psychotro-
powych, środków odurzających i nowych substancji 
psychoaktywnych będą zamieszczane w rozporzą-
dzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia. Jak 
podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy, ujęcie 
środków i substancji w rozporządzeniu umożliwi sku-
teczniejszą oraz szybszą ochronę społeczeństwa przed 
niebezpiecznymi substancjami, zmiana załączników 
do ustawy wymaga bowiem każdorazowo nowelizacji 
ustawy, a proces dochodzenia ustawy do skutku jest 
dłuższy aniżeli proces zmiany rozporządzenia.

Wszyscy senatorowie, którzy byli na posiedzeniu 
komisji, wyrazili się pozytywnie – było 7 głosów za 
przyjęciem tej ustawy bez poprawek.

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

Senator Jan Rulewski:
Ja śledzę działania w tym obszarze różnych rzą-

dów, które na ogół zmierzają właśnie do tego, żeby 
umieszczać na listach… I tu jest zgoda, że pomysło-
dawcy tych środków wyprzedzają jeśli nie o rok, to 
o bliski temu czas działania, o jakich pani senator tu 
powiedziała.

Moje pytanie jest takie: czy inne środki zapobie-
gawcze, typu zakup kontrolowany czy prowokacja, 
nie mogłyby być stosowane po to, żeby nie dopuścić 
takich środków w ogóle do obrotu? Może by istnia-
ła komórka, jakaś instytucja, oczywiście w Policji, 
współdziałająca szybko ze służbą zdrowia, która by 
zapobiegała… Oczywiście przestępca to wyprzedzi, 
ale zawsze byłoby tu jednak nadążanie za nowo od-
krytymi środkami. Czy badano taką możliwość pod 
uwagę? W Stanach Zjednoczonych jest to dość po-
pularne.
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Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(wicemarszałek A. Bielan) Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Kary nie są takie same, ponieważ tutaj się przewi-

duje sankcje do 3 lat pozbawienia wolności, a w ko-
deksie karnym w art. 165 jest od pół roku do 8 lat.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Ale w przypadku handlu jest do 12 lat.
(Senator Andrzej Wojtyła: Kto sprowadza niebez-

pieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób…)
Ale ja mówię… W art. 56 ust. 3 otrzymuje brzmie-

nie: „Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa 
w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, 
substancji psychotropowych, nowych substancji psy-
choaktywnych lub słomy makowej, sprawca podlega 
grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 
12”.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Senator Andrzej Wojtyła: Jeszcze jedno.)
Proszę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Panie Ministrze, czy przewidywane jest wzmoc-

nienie osobowe inspektora do spraw substancji che-
micznych? Bo, jak wiem, ten inspektor ma swoje biuro 
w Łodzi i tam jest kilkadziesiąt osób. I ja myślę, że 
z tymi zadaniami on sobie nie da rady. W tej chwi-
li on wprowadza do obrotu zza granicy substancje 
chemiczne, które są wprowadzane do obrotu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Teraz tych pre-
paratów i substancji będzie o wiele więcej, no i będą 
częściej… Bo one przecież są zmieniane prawie z ty-
godnia na tydzień, wystarczy, że tam się dołączy 
jedną grupę OHCH3 i to już jest inna substancja. Czy 
analizowaliście państwo… Bo ja mam wątpliwości, 
czy w obecnym składzie osobowym ten inspektor 
sobie z tym wszystkim poradzi.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Rzeczywiście, to jest prawda, że to są dodatkowe 

zadania. I stanowisko Ministerstwa Zdrowia zawsze 

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

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 Wojtyła.

Senator Andrzej Wojtyła:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana ministra. Walka z do-

palaczami to jest problem nie od dzisiaj. Ja byłem 
głównym inspektorem, kiedy zgłaszałem do ministra 
sprawiedliwości ten problem, jeszcze w 2008 r. Czy 
państwo analizowali, że w kodeksie karnym istnieje 
taki art. 165 ust. 1, który mówi, że kto sprowadza 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób, 
powodując zagrożenie epidemiologiczne – to jest jed-
na rzecz – wyrabiając lub wprowadzając do obrotu 
szkodliwe dla zdrowia substancje, środki spożywcze 
lub inne artykuły powszechnego użytku lub też środ-
ki farmaceutyczne nieodpowiadające odpowiednim 
warunkom jakości, podlega karze? Czy potrzeba 
wprowadzać jakieś nowe zmiany do innych ustaw, 
skoro w kodeksie karnym jest wyraźnie napisane, że 
jeżeli wprowadzimy do obrotu żywność… No, z tego 
artykułu jest ścigany ten, który wprowadza.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:

Panie Senatorze, to jest bardzo celne pytanie, 
ponieważ rzeczywiście nie powinniśmy tam, gdzie 
nie trzeba, tych przepisów mnożyć. Jednakże na-
tura przepisów karnych jest taka, że można na ich 
podstawie ścigać tylko wtedy, kiedy jest koniunkcja, 
czyli wszystkie warunki są spełnione. I też w toku 
prac… Tutaj muszę serdecznie podziękować koleżeń-
stwu z Ministerstwa Sprawiedliwości, szczególnie 
osobom zajmującym się obszarem prawa karnego, 
które wspierały nas, korzystając też ze swoich do-
świadczeń związanych ze zwalczaniem narkomanii. 
I ten przepis, który zrównuje dopalacze z narkotyka-
mi, powstał właśnie w konsultacji z Ministerstwem 
Sprawiedliwości. Przez określenie „zrównuje” rozu-
miem to, że kary są dokładnie takie same jak w przy-
padku narkotyków. I… Tak?

(Senator Andrzej Wojtyła: Mogę, Panie Marszałku?)
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(podsekretarz stanu J. Cieszyński) nicę… Bo ja pamiętam rozmowy z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, które było nieugięte, tam był po 
prostu ogromny opór, twierdzono, że Trybunał 
Konstytucyjny natychmiast to obali…

(Senator Andrzej Wojtyła: No, tak.)
…zakwestionuje, bo w konstytucji jest zapisane, 

że tylko ustawą można wprowadzać ograniczenie 
i karę. Tutaj mamy to w rozporządzeniu, czyli tak 
naprawdę tak, jak powinno to być od zawsze. Bo te 
substancje są zbyt szybko modyfikowane, żebyśmy 
to obejmowali materią ustawową. Definicja gene-
ryczna też jest bardzo korzystna, bo ona umożliwia 
nam szerokie działanie. Tak że jakby pan minister 
zechciał zdradzić tajemnicę, jak się udało przekonać 
kolegów z Ministerstwa Sprawiedliwości, to byłbym 
zadowolony.

I druga kwestia: chcę zapytać o art. 2 tej noweli-
zacji, który zmienia ustawę o Państwowej Inspekcji 
Sanitarnej. Tam się zmieniają… Zmienia się certy-
fikat terapeuty. Czy jest, Panie Ministrze, takie my-
ślenie w Ministerstwie Zdrowia… Bo to z kolei moi 
wyborcy, którzy zajmują się problemem uzależnień, 
pytają, czy myśli się o tym, żeby np. powołać krajo-
wego konsultanta do spraw uzależnień, który niejako 
obejmowałby i kwestie alkoholowe, i kwestie narko-
tyków. Zmiana, która pojawia w ustawie o zmianie 
ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zaczyna 
jakby dotykać tego obszaru. Czy myślano o tym pod-
czas prac nad tą nowelą, czy na razie nie dochodzimy 
do sprawy konsultanta? Bardzo dziękuję.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Zdrowia  
Janusz Cieszyński:
Dziękuję bardzo za to pytanie.
Jeżeli chodzi o kwestie konsultanta do spraw uza-

leżnień, to na ten moment takiej decyzji jeszcze nie 
ma, ale rzeczywiście jest to bardzo, bardzo uzasad-
niony postulat. Ta ustawa, oprócz tego, o czym mówi 
się najszerzej, czyli penalizacji obrotu i posiadania 
tych substancji psychoaktywnych, wprowadza też 
to, o czym mówił pan senator, czyli terapię dla osób 
uzależnionych.

Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, czyli o to, jak to 
zrobiliśmy… To były prawie 3 lata ciężkiej pracy 
nad Ministerstwem Sprawiedliwości – te prace nie 
zaczęły się przecież przedwczoraj – i przekonywanie, 
argumentowanie.

Szanowni Państwo, czasami trzeba powiedzieć 
sobie oczywistą prawdę. Każdy z nas, idąc do takiego 
sklepu… No, my wiemy, co to jest dopalacz. Ale nagle 
okazuje się, że tu są szalenie daleko idące wątpliwości 
i że jednak tego nie wiadomo.

Szanowni Państwo, silne państwo rozwiązuje takie 
problemy. To jest poważna praca, ale nam się to uda-

jest takie, że wraz z dodatkowymi zadaniami po-
winniśmy zwiększać nakłady, szczególnie związane 
z pozyskaniem dodatkowych osób. I w toku uzgod-
nień jeszcze na etapie rządowym rzeczywiście w po-
rozumieniu z Ministerstwem Finansów doszliśmy 
do takiej konkluzji, że inspektor do spraw substancji 
chemicznych zostanie wzmocniony o dodatkowe etaty 
w związku z dodatkowymi obowiązkami nałożonymi 
tą ustawą.

Chciałbym jednak zwrócić uwagę na jeszcze  
2 kwestie. Przede wszystkim, walką z dopalaczami 
będą zajmować się, oprócz tego inspektora, także 
główny inspektor sanitarny…

(Senator Andrzej Wojtyła: Ale on się tym zajmuje 
teraz.)

…tak jak do tej pory, ale teraz dostanie tutaj do-
datkowe narzędzia, które mu to w pewnym sensie uła-
twią, oraz Policja. I jak pewnie państwo senatorowie 
mieli okazję ostatnio słyszeć, jest coraz więcej suk-
cesów, coraz więcej akcji, które są przeprowadzane, 
szczególnie teraz, w tym okresie wakacyjnym, kiedy 
zagrożenie dla… Bo to przede wszystkim jest zagro-
żenie dla młodzieży, ponieważ to właśnie młodzież 
najczęściej jest klientami sprzedawców dopalaczy. 
I teraz to zagrożenie jest największe. Tak że tutaj 
troszeczkę uspokajam: są przewidziane dodatkowe 
zasoby dla inspektora, a ponadto on nie działa sam, 
tylko współpracuje właśnie z Policją oraz z głównym 
inspektorem sanitarnym.

Chciałbym też zauważyć, że troszeczkę zmienia 
się charakter definiowania tych substancji. Otóż za-
miast definiować poszczególne substancje, w roz-
porządzeniu będzie się opisywało grupy substancji, 
przez co taki ruch, o którym pan senator mówił, czyli 
właśnie dopisanie grupy węglowej czy jakiegoś tam 
kolejnego łańcucha, nie będzie aż tak proste, jak było 
do tej pory. Naszym zadaniem, naszym celem przy 
konstruowaniu tych przepisów było właśnie przede 
wszystkim to, aby ukrócić tę bezsilność, która dopa-
dała organy państwa w starciu z bardzo dynamicznie 
działającymi producentami dopalaczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Majer.

Senator Ryszard Majer:
Panie Marszałku, Szanowni Państwo, Panie 

Ministrze, kiedy mówimy o sukcesach, to trzeba 
powiedzieć, że sukcesem jest ta ustawa, która wy-
prowadza, przekazuje wspomniany załącznik, two-
rzony mozolnie przez parlament, w ręce ministra. 
Ale, Panie Ministrze, niech pan nam zdradzi tajem-
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(podsekretarz stanu J. Cieszyński) Współpraca z policją według moich doświadczeń 
też nie była ciekawa. Policja jest nastawiona na efekty. 
Oni wolą zatrzymać na polnej drodze 5 rowerzystów 
po piwie niż ścigać za dopalacze, bo tutaj efekty są… 
Po prostu trudno stwierdzić, że ktoś używa dopalaczy, 
kupuje je, handluje czy obraca dopalaczami, trudno 
to udowodnić. To jest proces ciągły. Ja się z tym ze-
tknąłem, a policja jakby chciała być od tego z daleka. 
Musiałem bardzo naciskać, żeby policja tu współpra-
cowała. A prokuratura? Zgłaszałem to do prokuratury. 
Organy prokuratury najczęściej uznawały, że jest to 
niska szkodliwość czynu.

Najskuteczniejsze – i to jest abecadło działań w za-
kresie promocji zdrowia i profilaktyki – jest działa-
nie na środowiska rówieśnicze, tzw. peers. Bardzo 
pomogły mi w tym środowiska kibicowskie. Muszę 
powiedzieć, że środowiska rówieśnicze kibicowskie 
się sprawdziły. Rzeczywiście kibice promowali na 
meczach sportowych walkę z dopalaczami i myślę, 
że dotarcie do rówieśników bezpośrednio wpłynęło 
na to, że w ogóle zaczęto myśleć o tym, że istnieje 
zagrożenie dopalaczami.

I najważniejsze to Kościół katolicki. Ja wystąpi-
łem do ekscelencji, mojego biskupa z prośbą, ażeby 
odczytać na mszach, na każdej mszy list od powiato-
wego inspektora sanitarnego. Okazało się, że rodzice 
nie mieli świadomości, że ich dzieci mogą używać 
dopalaczy. Od tego czasu zaczęły się tym interesować 
media, zaczęło to być nagłaśniane. W ten sposób te 
dopalacze zostały zlikwidowane i – jak już mówiłem 
– w tej chwili nie ma żadnego sklepu z dopalaczami 
i tych zagrożeń jest o wiele mniej.

Oczywiście jeszcze w 2008 r. jako główny inspek-
tor sanitarny występowałem do ówczesnego ministra 
sprawiedliwości z prośbą, żeby zmienić art. 168 ko-
deksu karnego, ażeby to nie urzędy udowadniały, że 
jakaś substancja jest szkodliwa dla zdrowia, tylko – 
tak jak w przypadku żywności – ten, kto obraca tymi 
substancjami, udowodnił, że to nie jest szkodliwe 
dla zdrowia. To jest prosta rzecz. Ja nie rozumiem, 
dlaczego tego nie można wprowadzić.

Proszę państwa, najważniejsza rzecz – i to jest 
od pewnego czasu widoczne – to jest atmosfera, jeśli 
chodzi o wszystkie resorty jakoś związane z dopala-
czami. Proszę państwa, ja pamiętam, jak było z dopa-
laczami w 2009 r., w 2010 r. Otóż wtedy była głośna 
akcja zamknięcia sklepów z dopalaczami, ponieważ 
tych sklepów było ponad 220, 2 lata wcześniej było ich 
w Polsce tylko 11. Wtedy propozycja jednej z partii 
i później ministra zdrowia, ministra Arłukowicza, 
była taka, żeby wprowadzić koncesje na punkty 
sprzedaży przyznawane przez samorządy. Proszę 
państwa, ja wczoraj zajrzałem do archiwum, można 
to wszystko przeczytać. Ja myślę, że nie było przy-
padkowe zgłaszanie wtedy takich propozycji. Później 
atmosfera była taka, że się pozwalało na to, żeby obrót 

ło. Po wielu miesiącach czy wręcz latach uzgodnień 
udało nam się osiągnąć konsensus z Ministerstwem 
Sprawiedliwości.

Chciałbym też wskazać, że to nie jest precedens. 
Są inne przepisy, w których odwołuje się do rozpo-
rządzenia w bardzo podobnych przypadkach. One 
dotyczą np. ochrony środowiska bądź ruchu drogo-
wego. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu senatora Wojtyłę.

Senator Andrzej Wojtyła:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja chciałbym odnieść się do 

kwestii dopalaczy, ponieważ mam doświadczenie 
w walce z dopalaczami od 2008 r., kiedy to pojawi-
ła się nazwa „dopalacze”. Zgadzam się tu z panem 
senatorem Majerem. Jako główny inspektor sanitar-
ny występowałem wtedy do ówczesnego ministra 
sprawiedliwości i okazało się, że nie można tego 
zmienić i odwołać się do rozporządzenia, ponieważ 
narusza to jakieś przepisy unijne. Jeszcze 2 lata temu 
z grupą senatorów złożyliśmy w sprawie dopalaczy 
oświadczenie, również do ministra sprawiedliwości. 
Odpowiedź była bardzo okrągła. Ja już nie miałem 
nadziei, że do tego, z czym pan minister przychodzi 
do Senatu, dojdzie.

Proszę państwa, ja jestem praktykiem. Walczyłem 
z dopalaczami, jak już mówiłem, od 2008 r. W 2015 r. 
byłem powiatowym inspektorem sanitarnym i ze-
tknąłem się z bezpośrednią walką z dopalaczami. 
Efektem tego jest fakt, że w tej chwili na moim terenie 
– odnoszę się do powiatowej stacji – nie ma żadne-
go sklepu z dopalaczami. W szpitalu wojewódzkim 
odnotowywano wcześniej 110 przypadków zatruć 
dopalaczami miesięcznie, a w tej chwili jest od 3 do 8 
miesięcznie. Można zwalczyć ten proceder, ale nie jest 
to takie proste, Panie Ministrze, jak pan pisze w tej 
ustawie. To muszą być działania wielokierunkowe. 
Ja się z tym wszystkim zetknąłem.

Przede wszystkim wymaga to współdziałania 
z inspekcją sanitarną urzędów skarbowych. Przecież 
sklepy, które obracają dopalaczami, są zarejestrowane 
i płacą podatki. Ja zgłaszałem to do urzędu skarbo-
wego i powiedzieli mi – zgłaszałem to w maju – że 
w marcu następnego roku mogą mi odpowiedzieć, 
czy dany punkt obrotu płaci podatki i obrotem jakich 
substancji się zajmuje. Nie było tam żadnego zainte-
resowania, żeby współdziałać z inspekcją sanitarną.
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(senator A. Wojtyła) ko. W tej nowelizacji ustawy jest bardzo mało o środ-
kach, które będą wydawane na promocję zdrowia 
i profilaktykę – i to profilaktykę centralną – bo to 
jedynie może zmienić nastawienie młodego pokolenia 
i ich rodziców do dopalaczy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

I to jest świetny moment na postawienie kropki.
(Senator Andrzej Wojtyła: Dziękuję bardzo, Panie 

Ministrze.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
To niewątpliwie potrzebna ustawa. Pan minister 

trochę przesadził z tym okresem pracy prawie 3 lat, 
bo mniej więcej rok…

(Senator Andrzej Wojtyła: No.)
…trwała praca nad tą ustawą. Pamiętam, jak roz-

poczęliśmy ją właśnie mniej więcej o tej porze roku 
w 2017 r. Ale rzeczywiście ona jest potrzebna. Myślę, 
że to, co jest niesłychanie istotne, to to, że ta ustawa 
wprowadza plus minus, tak można w uproszczeniu 
powiedzieć, zasadę, że dopalacze będą traktowane 
tak jak narkotyki. I to jest najważniejsze.

Z dopalaczami, myślę, problem jest taki, że wiele 
osób – być może nawet ze względu na tę popularną 
nazwę, bo ona nie jest stosowana nigdzie nauko-
wo ani w przepisach – traktuje je tak trochę lek-
ko, z uśmiechem, tymczasem okazuje się, że to są 
substancje, które często są bardziej niebezpieczne 
od tradycyjnych narkotyków, ponieważ jest to jakiś 
taki obszar też eksperymentowania z chemią, a ona 
bywa po prostu niezwykle toksyczna. W związku 
z tym myślę, troszkę kontynuując to, o czym mówił 
pan senator Wojtyła, że ważne jest, żeby nie tylko 
zajmować się kwestią penalizacji, ścigania, ale tak-
że promocją zdrowia i profilaktyką. Profilaktyką 
też, Panie Senatorze, bo uzależnienie i zatrucie 
to też choroby. Tak że jak najbardziej tak jest. Ja 
przypominam przy okazji, że drugim celem ope-
racyjnym w Narodowym Programie Zdrowia jest 
m.in. profilaktyka uzależnień, w tym w zakresie 
nieprawidłowych zachowań itd. Warto przy okazji 
przypomnieć o tym, że to jest taki obszar, na który 
przeznaczone są pewne środki, i warto o tym nie 
zapominać. Oczywiście również poprzez różne-
go rodzaju organizacje, o których wspominał pan 
senator Wojtyła – i kościół, i harcerstwo, i szkoła, 
i miejsca, w których dzieci i młodzież wypoczywają 
itd… To jest na pewno co najmniej równie ważne 
jak ściganie.

dopalaczami był prowadzony, czego dowodem jest 
zwolnienie głównego inspektora sanitarnego, pana 
ministra Bilińskiego za to, że pieniądze na badanie 
substancji w dopalaczach przeznaczał również na pro-
gramy medialne walki z dopalaczami. Przecież to jest 
podstawowe zadanie głównego inspektora sanitarne-
go, a on został za to zwolniony. Tak samo zwolniono 
wielu dyrektorów placówek naukowych, w których 
badano dopalacze. Potem śledztwa nie wykazały żad-
nych uchybień. Ja dotychczas podejrzewam, że to 
nie było przypadkowe. Wtedy po prostu pozwalano 
na to, żeby rynek dopalaczowy się rozwijał. Na to są 
dane. Do 2015 r. zwiększała się liczba placówek – z 11 
w 2011 r., do 224 w 2015 r. Teraz mamy 92 placówki. 
Wystarczy tylko, że jest taka atmosfera rządu i pla-
cówek centralnych, które się tym zajmują, że to jest 
zło. Wtedy było tak, że to wspierano.

Jeśli chodzi o…
(Sygnał telefonu komórkowego)
Jeśli chodzi z kolei o 2011 r., to były badania 

przeprowadzone przez Global Drug Survey, które 
wykazały, że Polacy są na pierwszym miejscu, je-
żeli chodzi o zażywanie dopalaczy. Wystarczyło 
kilka lat takiej polityki, kiedy nie zwracano na to 
uwagi – i to w zdrowiu publicznym, w promocji 
zdrowia, w profilaktyce jest znane. 3 razy częściej 
nasi młodzi obywatele spożywali te substancje 
aniżeli obywatele Holandii, która jest uważana za 
mekkę, jeśli chodzi o…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę odebrać. 

Może to żona.)
Nie, nie, nie żona.
Dane te… Aha, w 2015 r. zatruło się dopalaczami 

7 tysięcy 300 osób, a 24 osoby zmarły. W tej chwili 
te dane są o wiele korzystniejsze, ponieważ mamy 
dziewięćdziesiąt parę punktów handlu dopalaczami, 
obrotu dopalaczami i tych zatruć dopalaczami jest 
o wiele mniej.

Myślę, Panie Ministrze, że jeżeli nie będzie współ-
pracy tych wszystkich organów, o których ja powie-
działem, i jeżeli nie będzie prowadzona nie edukacja 
zdrowotna, tylko promocja zdrowego stylu życia… 
Wy tutaj piszecie tylko o profilaktyce. Profilaktyka 
dotyczy chorób. To tak, jakby ktoś nie znał definicji 
z zakresu zdrowia publicznego. Trzeba promować 
zdrowy styl życia, i to cały czas, ponieważ…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już, Panie Marszałku. Przepraszam, jeszcze chwi-

lę, gdybym mógł… Mogę, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę, ale, szczerze 

mówiąc, minęło 10 minut.)
Trzeba prowadzić wielokierunkowe działania. 

Myślę, że penalizacja, Panie Ministrze, to nie wszyst-
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(senator K. Radziwiłł) Senator Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ponieważ moi poprzednicy – panowie senatoro-

wie, pani senator Orzechowska – w znacznej mierze 
wyręczyli mnie z wystąpienia, to tylko kilka uwag 
generalnych dotyczących kwestii, które poruszamy. 
Pragnę też zauważyć, że były to bardzo cenne wypo-
wiedzi, które bardzo wiele wnoszą do rzeczywistości. 
Szkoda, że tak mało osób jest w tej chwili na sali.

W moim przekonaniu kwestia podejścia do dopa-
laczy, środków psychoaktywnych, jak się patrzy na 
tę rzeczywistość – tak jak pan senator Wojtyła mó-
wił, mniej więcej od 10, od kilkunastu lat mamy do 
czynienia z tymi środkami – obnaża w pełni słabość 
państwa prawa. Rzeczywiście, tak jak powiedział 
pan minister Radziwiłł, w prawie mamy taką doktry-
nę, że tylko zapis ustawowy pozwala kogoś skazać. 
No, jest taki zapis konstytucyjny. Rzeczywiście były 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, które mówi-
ły, że jeżeli coś nie jest zapisane w ustawie, a musi 
być bardzo szczegółowo opisane, to nie może to być 
podstawa do karania.

Tutaj ministerstwo zdecydowało się na zabieg 
wyjęcia tego nieszczęsnego załącznika z ustawy 
i przeniesienia go do rozporządzenia. Stało się to, 
Drodzy Państwo, kilkanaście lat po tym, kiedy te 
dopalacze, te środki psychoaktywne pojawiły się 
na rynku. O czym to świadczy? W moim przeko-
naniu świadczy to o tym, że państwo, które ma być 
stanowione według reguł prawnych, jest państwem 
bardzo słabym, a więc nie ma dostatecznej mocy 
sprawczej, by w miarę szybko i skutecznie przeciw-
działać pojawiającemu się złu. Zwróćcie państwo 
uwagę na liczbę i objętość ustaw, które produkują 
Sejm i Senat. My dokonujemy – i to jest tendencja 
mniej więcej od roku 2000, 2002 – gigantycznego 
przeregulowania rzeczywistości. Wszystkie możliwe 
kwestie odbieramy rządowi, wyłączamy je z rozpo-
rządzeń i mówimy, że będziemy regulować wszystko 
na poziomie ustawowym. Efekt jest taki, że produ-
kujemy bardzo dużo ustaw. Bardzo wiele kwestii jest 
w moim przekonaniu przeregulowanych, a znaczna 
ich część powinna być rozstrzygana w formie de-
legacji ustawowej, poprzez działania rządu. Mamy 
państwo prawa i państwo nieufności. Tak naprawdę 
nie ufamy rządowi, który jest wyłaniany przez więk-
szość parlamentarną. Jeżeli większość parlamentar-
na uważa, że ma swój rząd, to w państwie prawa, 
w którym działają i funkcjonują sądy, powinna prze-
kazać mu w drodze rozporządzeń nie tylko takie 
rzeczy, o których dzisiaj mówimy, ale i szereg innych 
zadań. W ministerstwach, w departamentach pracują 
osoby z fachowym przygotowaniem, które potrafią 
znacznie szybciej wyłapać ewentualne zagrożenia 
i dokonać zmian. Tymczasem to się nie dzieje. 

Co warto odnotować, jeżeli chodzi o postęp w tej 
ustawie, którą mamy przed sobą? Przede wszystkim 
kwestia tego sukcesu, o którym pan senator Majer 
wspominał… Ja trzymam kciuki za to, żeby to był 
sukces. Ale trzeba powiedzieć, że to nie jest kwestia 
zgody lub jej braku ze strony ministra sprawiedliwości. 
To jest kwestia związana, można powiedzieć, z od-
wieczną zasadą prawną nulla poena sine lege – nie ma 
winy bez ustawy. No i niestety ta zasada tą ustawą nie 
jest uchylana. Ja przewiduję, że niestety może z tym 
być kłopot. No ale może nie będzie tego kłopotu.

To, co ważniejsze, bardziej istotne w tej ustawie, to 
sposób potraktowania definicji. Tutaj jest bardzo dużo 
zmian w słowniku. Można powiedzieć, że ta grupa 
dopalaczy definiowana jest w tej chwili nieco inaczej 
niż dotychczas. To jest ważniejsze niż samo przenie-
sienie do rozporządzenia tego wykazu. Otóż w tej 
chwili te substancje psychotropowe – nowe substancje 
psychoaktywne, środki odurzające, a także tzw. środ-
ki zastępcze – są definiowane, że tak powiem, starymi 
definicjami z uzupełnieniem na zasadzie „i wszystko 
to, co podobnie działa albo jest podobne”. Mówię 
tu w uproszczeniu. I to jest zasadnicza zmiana, bo 
to oznacza, że te takie małe zmiany chemicznie, to 
przenoszenie części cząsteczek bez znaczenia dla 
działania tych substancji, ale powodujące, że sub-
stancja nie jest już tą samą substancją, która była 
wymieniona w wykazie… To już nie będzie chroni-
ło tych producentów czy handlarzy, którzy obracają 
tymi środkami, przed karą. Dlaczego? Bo będzie to 
oznaczać, że ta substancja, która jest podobna albo 
podobnie działa, nadal jest, można powiedzieć, zaka-
zana. I moim zdaniem to jest najważniejsza zmiana 
w tej ustawie, która była możliwa dzięki tej współ-
pracy, o której pan minister mówił, z Ministerstwem 
Sprawiedliwości, ale także z Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, oraz, co najważniej-
sze, z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym 
Policji. Ten kierunek ja oceniam bardzo wysoko, jeżeli 
chodzi o tę ustawę. To jest moim zdaniem najbardziej 
istotne.

Skutek tego – jest przynajmniej taka nadzieja 
– będzie taki, że ryzyko prowadzenia tego typu 
działalności będzie bardzo duże i bandyci, którzy 
te dopalacze produkują, wprowadzają na rynek, ofe-
rują je dzieciom i młodzieży, po prostu wylądują 
w więzieniu. Myślę, że to jest, tak w uproszczeniu, 
kwintesencja tej ustawy. I dlatego uważam, że ona 
zasługuje na poparcie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Majer.
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Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

(senator R. Majer) nie ma, Drodzy Państwo, ani złotówki. Jak gmina coś 
ma, może przekazać.

I teraz, Drodzy Państwo, mamy bardzo ambitną 
regulację prawną, tylko pytanie jest takie, czy będzie 
ona realizowana. Czy np. nie warto pomyśleć – jest 
pan minister w sali, nie mówię, że już, teraz trzeba 
myśleć, ale w przyszłości – żeby pewne rzeczy na 
poziomie np. samorządu gminnego połączyć? Czy 
nie powołać wspólnych programów profilaktyki 
uzależnień, w które wejdą i alkohol, i narkotyki? 
Na razie jest to niemożliwe. Niemożliwe jest też 
dlatego, że Ministerstwo Zdrowia nadal patrzy na 
rzeczywistość przez pryzmat polski resortowej. Ja 
przypomnę, że na poziomie centralnym funkcjo-
nują przynajmniej 2, jeśli nie 3, bo tak też można 
by o tym powiedzieć, instytucje centralne, które 
zajmują się profilaktyką uzależnień. Jest Państwowa 
Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
jest Krajowe Biuro do spraw Przeciwdziałania 
Narkomanii, a jeszcze jakby wokół tych problemów 
krąży Krajowe Centrum do spraw AIDS. I dopóki 
na poziomie centralnym będzie taki wyraźny sy-
gnał, że to nie jest jeden problem profilaktyki uza-
leżnień, dopóty na poziomie gminnym będziemy 
mieli programy alkoholowe dość dobrze wyposażone 
w finanse i bardzo biedne programy narkomańskie, 
w których tak naprawdę bardzo niewiele się dzieje. 
Środki finansowe i norma prawna to 2 elementy, 
które tak naprawdę funkcjonują w rękach państwa. 
Żeby wymagać od samorządów skutecznego działa-
nia w tym zakresie, musimy o tym pamiętać.

W moim przekonaniu ta dzisiejsza regulacja pró-
buje przełamać dotychczasowy trend i dlatego bardzo 
dziękuję Ministerstwu Zdrowia za przygotowanie 
tego materiału. Trzymam kciuki za to, żeby nikt nie 
ważył się tej ustawy uchylać, żeby ona rzeczywiście 
zaczęła działać. Ale zachęcam również pana ministra 
i całe Ministerstwo Zdrowia do patrzenia na problem 
uzależnień w sposób bardziej szeroki i komplekso-
wy oraz myślenia w takim np. kierunku, czyby nie 
połączyć kwestii alkoholowych z kwestiami narko-
tycznymi, bo one są w moim przekonaniu bardzo bli-
skie, szczególnie na tym poziomie lokalnym. Bardzo 
dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Tym samym wyczerpaliśmy listę mówców.
Zamykam dyskusję.
Nie było chyba żadnych wniosków legislacyjnych?
(Senator Tomasz Grodzki: Były.)
Były?
(Senator Andrzej Wojtyła: Nie.)
(Senator Tomasz Grodzki: Nie, do tego nie.)
Nie.

Mamy państwo prawa, ale podobnie jak pan mi-
nister Radziwiłł, obawiam się o losy tej regulacji. Na 
razie się cieszę, trzymam kciuki i mam nadzieję, że 
to się uda, że nikt nie podniesie ręki na tę regulację, 
która tak naprawdę ma w sposób skuteczny podjąć 
walkę z czymś, z czym walczymy od lat. Tych metod 
walki, instytucji… Mówiliśmy o Policji, mówiliśmy 
o inspekcji sanitarnej. Pamiętam, że były takie mo-
menty, kiedy urzędy kontroli skarbowej, izby skar-
bowe też włączały się w kontrolę tych sklepów ze 
środkami psychoaktywnymi. Drodzy Państwo, za 
moich czasów, kiedy ja pracowałem w inspekcji han-
dlowej, wojewódzki inspektorat w Katowicach rów-
nież prowadził działania operacyjne. No, była mowa 
o zakupie kontrolowanym i rzeczywiście inspekcja 
handlowa miała to wszystko w rękach.

Tyle że, Drodzy Państwo, jak potem zanosiliśmy 
te sprawy do sądu, to się okazywało, że nie było wy-
starczającej liczby dowodów, nie było wystarczającej 
liczby wskazań. Coś, co wydawało się nam produk-
tem niebezpiecznym, w ocenie sądu nie było takim 
produktem. To jest to, o czym pan minister mówił. To 
nie był produkt niebezpieczny, produkt do spożycia, 
bo to był produkt kolekcjonerski. Drodzy Państwo, 
w definicjach prawnych wszyscy mieli rację, nie miał 
racji tylko rodzic dziecka, które traciło zdrowie, tra-
ciło życie po spożyciu dopalaczy. Czasami nam się 
wydaje, że norma prawna, którą tworzymy w tej 
Izbie, zbawi rzeczywistość. Nie zbawi rzeczywisto-
ści. Często jest tak, że norma prawna funkcjonuje 
w naszym obszarze, w obszarze abstraktu prawnego, 
a na dole dzieją się takie rzeczy, z którymi mamy 
właśnie do czynienia.

W tej ustawie zmienia się również, rozszerza się 
zadania samorządów gminnych w zakresie rozwią-
zywania problemów narkomanii. To dobrze, bo wska-
zuje się pewne elementy, które powinny się dziać 
w samorządach gminnych. Mając świadomość tego, 
jak funkcjonują samorządy gminne, obawiam się, że 
wymóg posiadania gminnego programu rozwiązywa-
nia problemu narkomanii… Mimo że jest to wymóg 
ustawowy, w 2005 r. czy kilka lat później wprowa-
dzony, to jednak nadal wiele gmin tego nie posiada, 
nie posiada programów narkomańskich, bo uważa się, 
tak jak np. w gminach wiejskich na moim terenie, że 
problemu nie ma. I to jest pierwszy element, na który 
chcę zwrócić uwagę ministerstwa.

Drugi element to problem finansowania tych pro-
gramów. Te programy gminne są zadaniami własnymi 
samorządu gminnego. I w efekcie jest tak, że na po-
ziomie samorządowym są tłuste koty i chude myszy 
w zakresie uzależnień. Te tłuste koty to jest tzw. al-
koholówka, bo oni mają co roku budżet alkoholowy, 
a te chude myszy to są programy narkomańskie. Tam 
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Komunikaty

(wicemarszałek A. Bielan) Terytorialnego i Administracji Państwowej w spra-
wie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas 
debaty do ustawy o zmianie ustawy o partnerstwie 
publiczno-prywatnym oraz niektórych innych ustaw 
odbędzie się jutro, tj. 26 lipca, o godzinie 8.30 w sali 
nr 217.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych do ustawy o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, druk 
senacki nr 891, odbędzie się jutro, 26 lipca 2018 r., 
o godzinie 8.20 w sali nr 217.

Zarządzam przerwę do jutra do godziny 9.00.

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

A, świetnie, są komunikaty, a nie ma senatora sekreta-
rza. To może ja je odczytam, bo zwolniłem już kolegów.

Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie 
ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz 
niektórych innych ustaw, druk senacki nr 915, odbędzie 
się w dniu jutrzejszym o godzinie 8.15 w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Samorządu 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 50)



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

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę panów senatorów o zajęcie miejsc 

przy stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego ósmego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza 
Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzie-
ła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

Pragnę serdecznie powitać obecnych na posie-
dzeniu gości – pana Tadeusza Adamca, dyrektora 
Instytutu Głuchoniemych, wraz z towarzyszącymi 
mu nauczycielami. Witam pana serdecznie, Panie 
Dyrektorze. (Oklaski) Witam obecnych absolwen-
tów instytutu wraz z panem Karolem Stefaniakiem, 
powstańcem i żołnierzem Armii Krajowej. Witam 
bardzo serdecznie. (Oklaski)

Przypominam, że projekt uchwały został wniesio-
ny przez Komisję Nauki, Edukacji i Sportu i zawarty 
jest w druku nr 877, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 877 S.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Ustawodawczej, senatora Jana Żaryna, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca 
Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Dyrektorze! 

Wszyscy Szanowni Goście! Szanowna Pani 
Tłumaczko!

Będziemy i jesteśmy świadkami nietypowej czę-
ści posiedzenia Senatu: będziemy mieli szczęście 
zobaczyć – bo nie usłyszeć, ale właśnie zobaczyć – 
na czym polega, między innymi, doskonałość języka 
migowego. Ta doskonałość języka i profesjonalizm 
wykonawców zawodu tłumacza języka migowe-

go powoduje, że świat Głuchych staje się światem 
słyszących.

Jest mi szczególnie miło, że mogę być sprawozdaw-
cą komisji, z kilku powodów. Pierwszy powód to taki, 
który dotyczy nas wszystkich. Mówimy o Instytucie 
Głuchoniemych, który powstał 200 lat temu. I to my, 
Sejm i Senat, jesteśmy jego sąsiadami, a nie on jest 
sąsiadem naszym, ponieważ historia tegoż instytutu 
jest dużo dłuższa niż historia naszych gmachów, tych, 
w których urzędujemy. A więc występujemy w tym 
sprawozdaniu jako sąsiedzi młodsi. Przechodzimy 
przez plac Trzech Krzyży bardzo często, widzimy 
budynek instytutu i zdajemy sobie zapewne sprawę, 
że tam jest świat, który w jakiejś mierze jest nam, 
rzecz jasna, bardzo bliski, a z drugiej strony jest to 
świat nie do końca nam znany.

My, Komisja Nauki, Edukacji i Sportu, dzięki 
przewodniczącemu, panu Kazimierzowi Wiatrowi, 
zorganizowaliśmy w czerwcu specjalną konferen-
cję, która była – przynajmniej dla nas, jak sądzę po 
naszych wspólnych przed nią, w jej czasie i po niej 
rozmowach – bardzo dużym przeżyciem. Przeżyciem, 
które, jak można powiedzieć, w 3 wymiarach należy 
widzieć.

Z jednej strony – co będzie bliskie panu ministrowi 
Konstantemu Radziwiłłowi jako lekarzowi – było to 
rozpoznanie świata, w którym odbywa się niesamo-
wity zwrot technologiczny, niesamowity postęp. Ten 
postęp, w tym dobrym tego słowa znaczeniu, powo-
duje, że świat Głuchych w roku 2018 na szczęście 
zupełnie nie przypomina tego świata Głuchych sprzed 
200 lat, gdy ks. Jakub Falkowski zakładał instytut. 
To jest zupełnie inny świat. Ale mimo że w ciszy 
ta konferencja się odbywała, to właśnie za sprawą 
języka migowego można było w sposób perfekcyjny 
być tam obecnym – Głusi ze słyszącymi, słyszący 
z Głuchymi. Także referaty, szczególnie te dotyczące 
postępu technologicznego, jeśli chodzi o implanty, 
o możliwość wprowadzenia już dziecka głuchego, 
jeszcze rozwijającego się fizycznie, w krwiobieg edu-
kacji, w proces kształcenia ludzi w pełni sprawnych… 
No, jest to też pewien fenomen, którego na pewno nie 
mogli doświadczać ani ks. Jakub Falkowski i jego 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 09 minut 01)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba Falkowskiego  

i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

(senator sprawozdawca J. Żaryn) miach tej świątyni znajduje się grób ks. Falkowskiego). 
23 października 2017 r. minęła 200. rocznica powsta-
nia Instytutu Głuchoniemych w Warszawie – pierw-
szej i najstarszej działającej polskiej szkoły dla głu-
chych dzieci i młodzieży.

To ks. Jakub Falkowski wydobył społeczność 
głuchych z niebytu, opracował program ich naucza-
nia i zorganizował pełną edukację. Całe swoje życie 
poświęcił tym, którzy przez los skazani byli na cięż-
kie, często beznadziejne życie. Pomógł tym, którzy 
w tamtych czasach nie tylko dla społeczeństwa, ale 
i dla własnych rodzin byli ostatnimi. Bez reszty od-
dany idei nauczania głuchych, stale czynił starania 
o rozwój Instytutu, przeznaczał nawet na ten cel 
własne dochody, sam żyjąc bardzo skromnie. Jeżeli 
brakowało środków na dzieci, to w listach do władz 
zawsze obwiniał siebie. Pisał między innymi: «Jedną 
z przyczyn złego stanu zakładu jest przyjęcie uczniów 
ubogich nad możność ich wyżywienia i utrzymania». 
Jako rektor Instytutu przyjmował do niego dzieci bez 
względu na ich pochodzenie, narodowość i wyznanie 
religijne, a zatem wraz z dziećmi polskimi uczyły się 
tam dzieci żydowskie, wraz z katolikami – prawo-
sławni, wraz z zamożnymi – biedni.

Wszystko to, czego dokonał ks. Jakub Falkowski 
w pierwszej połowie XIX w., jest aktualne do dziś. 
Twórca Instytutu Głuchoniemych ma swój bezpo-
średni i pośredni udział w historii oraz w kolejnych 
dziełach tej placówki, m.in. w powstaniu i rozwoju ję-
zyka migowego. On jako pierwszy zatrudnił głuchych 
nauczycieli, w tym znanego malarza miniaturzystę 
Feliksa Pęczarskiego, który niejednokrotnie zastępo-
wał księdza w wykładach. Pierwszy rektor Instytutu 
był także autorem pierwszych publikacji o nauczaniu 
głuchoniemych, o powstaniu i doskonaleniu metod 
nauczania dzieci głuchych.

Dzięki dorobkowi pozostawionemu przez ks. 
Falkowskiego kolejne pokolenia nauczycieli wycho-
wywały swoich podopiecznych w duchu patriotyzmu. 
W drugiej połowie XIX w. wychowankowie Instytutu 
stawiali opór rusyfikacji. W szczególności w 1905 r. 
wzięli udział w strajku szkolnym, skutecznie prze-
ciwstawiali się grabieży Instytutu przez wycofujących 
się w 1915 r. Rosjan, a także niemieckim próbom 
przejęcia placówki i przekształcenia w koszary pod-
czas I wojny światowej. W czasie II wojny światowej 
na terenie Instytutu Głuchoniemych ukrywane były 
niesłyszące dzieci żydowskie, a wielu jego wycho-
wanków walczyło, jako żołnierze AK, w Powstaniu 
Warszawskim. W latach stalinowskich i późniejszych 
trwali oni w oporze wobec prób likwidacji Instytutu 
na placu Trzech Krzyży.

W 1875 r., w stulecie urodzin ks. Jakuba 
Falkowskiego, głuchoniemi zebrali pieniądze i wy-
konali pod kierunkiem nauczyciela, znanego rzeź-
biarza Faustyna Juliusza Cenglera, pomnik – popier-

pierwsi uczniowie, ani następne, kolejne pokolenia, 
aż do praktycznie tego pokolenia, które dzisiaj rodzi 
się i kształci, mając tę wadę, tę niepełnosprawność 
– niepełnosprawność, która mogłaby powodować, że 
będzie to świat zamknięty, oddalony.

Podczas tej konferencji okazało się – i to był ten 
drugi fenomen – że oczywiście nie jest on oddalony. 
Jest dokładnie taki sam, jeśli chodzi o umiejętności 
Głuchych, ich rozumienie współczesności, rozumie-
nie świata. Przyszli do nas profesorowie, naukow-
cy, przyszli ci, którzy zdecydowanie w tym świecie 
współczesnym jak najbardziej są pełnoprawnymi 
obywatelami i pełnokrwistymi uczestnikami prze-
strzeni publicznej.

I ten trzeci wymiar, który także jest tutaj obec-
ny i widoczny dzięki postaci osoby głuchej, która 
czynnie uczestniczyła w powstaniu warszawskim. 
Zbliża się rocznica wybuchu powstania warszawskie-
go. Jeżelibyśmy gdzieś chcieli odszukać ten bardzo 
ścisły związek między Polakami, który istnieje na 
poziomie wspólnej miłości do wspólnej ojczyzny, 
związek między światem Głuchych a światem sły-
szących, to jego świadectwem jest ten nasz bohater 
dzisiaj tu obecny, który był uczestnikiem powstania 
warszawskiego i który pokazuje, rzecz jasna, że pa-
triotyzm nie jest dany tylko wybranemu środowisku, 
wybranym ludziom. Miłość do ojczyzny jest darem 
od Pana Boga dla wszystkich, zarówno słyszących, 
jak i niesłyszących. I z tego daru niesłyszący także, 
tak jak i my, w pełni korzystali, o czym się państwo 
przekonają, gdy za chwilę usłyszą słowa tego projektu 
uchwały.

W związku z tym jest mi, tak jak mówię, tym mi-
lej, że będę mógł przeczytać projekt, który powstał na 
kanwie właśnie dialogu z Głuchymi, niesłyszącymi. 
Ten świat Głuchych nie do końca jest nam znany i bez 
pomocy dyrektora instytutu, pana Tadeusza Adamca, 
ten tekst by nie powstał, bo, jak się okazało, nikt z nas 
– mimo że jesteśmy w różnych profesjach zdolni – do 
końca jednak nie rozumiałby tego świata bez tego 
wkładu instytutu, który państwo tutaj odnajdą.

A zatem tekst projektu uchwały po poprawkach 
przyjętych przez Komisję Ustawodawczą 10 lipca 
2018 r. brzmi następująco.

„W 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba 
Falkowskiego i dwuwiecze istnienia jego dzieła – 
Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

2 września 2018 r. obchodzić będziemy 170. 
rocznicę śmierci ks. Jakuba Falkowskiego (1775–
1848), założyciela i pierwszego rektora Instytutu 
Głuchoniemych, budowniczego gmachu przy war-
szawskim placu Trzech Krzyży, a jednocześnie bu-
downiczego i pierwszego proboszcza pobliskiego 
kościoła pod wezwaniem św. Aleksandra (w podzie-
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i dwuwiecze istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie

(senator sprawozdawca J. Żaryn) Chciałbym rozpocząć od podziękowań dla pana 
senatora Żaryna za tę inicjatywę, w ramach której 
odbyła się konferencja zorganizowana przez Komisję 
Nauki, Edukacji i Sportu Senatu. Prezentowana dzi-
siaj uchwała jest owocem tej konferencji, ale nie 
jedynym owocem. To była bardzo ciekawa konfe-
rencja, z prelegentami, przedstawicielami środo-
wiska głuchoniemych, także naukowców, lekarzy, 
terapeutów, osób wspierających to środowisko, na 
czele z dyrektorem Instytutu Głuchoniemych, panem 
Tadeuszem Adamcem, który także dziś jest wśród 
nas. Bardzo za tę konferencję dziękuję. To była okazja 
do poznania wielu wspaniałych osób, do poznania 
historii ruchu osób głuchoniemych, ich wielkich 
sukcesów, wielu wybitnych osób. Są także dziś wśród 
nas, walczyli o Polskę, o jej niepodległość, rozwijali 
kulturę i gospodarkę.

Ale muszę powiedzieć, że była to też okazja, aby 
choć trochę poznać, odrobinę zrozumieć cały świat 
wewnętrzny tego środowiska, który jest niezwykle 
ciekawy, i to zostało tutaj opowiedziane. Mówiono 
o tym, że w zależności od tego, kiedy człowiek sta-
je się głuchoniemy, czy jest nim od urodzenia, czy 
staje się nim w młodości, czy jako dorosły, są z tym 
związane zupełnie inne zjawiska w wymiarze psy-
chologicznym i społecznym. Ale przy okazji można 
było także przekonać się po raz kolejny, jak ważne 
jest słuchanie drugiego człowieka, tego, co ma on 
nam do przekazania.

Widziałem także wiele osób bez reszty poświęca-
jących się drugiemu człowiekowi. Oczywiście Senat 
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej stara się ogarniać 
w wymiarze społecznym wiele środowisk, ale także ten 
świat wartości, który ma być inspiracją dla nich i dla 
nas. Nie ma wątpliwości, że dziś wielkim zadaniem 
edukacji, rodziny, społeczeństwa jest budowa wrażli-
wości na piękno, na dobro, na bliźniego, na wartości. 
To są niezwykle ważne sprawy. Pan senator, odczy-
tując uchwałę, powiedział m.in. takie zdanie: byli oni 
ostatnimi nawet dla najbliższych – to w uchwale jest 
szczegółowo napisane – dla własnych rodzin. W czasie 
posiedzenia Komisji Ustawodawczej dodano tam słowa 
„w tamtych czasach”, żeby nie było wątpliwości, że 
tak było w tamtych czasach. Tak, wówczas byli ostat-
nimi, ale znalazł się ks. Falkowski i to się zmieniło. 
Nie tylko w wymiarze Warszawy, Polski, ale i świata 
był on prekursorem. Dostrzegł tych ludzi i pomógł im, 
a jego pomoc, co jest niezwykle ważne, była, można 
powiedzieć, systemowa, dużego formatu, pionierska. 
Położył on podwaliny pod wspaniałe dzieło.

To oczywiście jest dla nas wielka zachęta i wiel-
ka inspiracja. Życzę wszystkim gościom oraz pa-
niom i panom senatorom wielu dobrych ludzi wokół. 
Niech ta uchwała będzie jedną z ważnych inspiracji 
w naszym działaniu. Szczęść Boże. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

sie Księdza Rektora. Pomnik ten został zniszczony 
w czasie Powstania Warszawskiego, ale w 2002 r., 
w 185. rocznicę powstania Instytutu, został odsłonię-
ty nowy pomnik, którego twórcami są dwaj artyści 
rzeźbiarze: niesłyszący Mieczysław Syposz i jego 
przyjaciel Ryszard Stryjecki. Dzisiaj pomnik ten stoi 
przy placu Trzech Krzyży i jest odwiedzany przez 
osoby głuche przyjeżdżające z całego świata.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, doceniając rolę 
ks. Jakuba Falkowskiego i kolejnych pokoleń nauczy-
cieli Instytutu Głuchoniemych w Warszawie przy 
placu Trzech Krzyży, a także pamiętając o patrio-
tycznych postawach jego wychowanków, niniej-
szą uchwałą wyraża wdzięczność wychowawcom 
i uczniom Instytutu, ponadto apeluje do wszystkich 
zatroskanych o stan edukacji w Polsce, by pamiętali 
o Głuchych – dotkniętych ciężkimi ograniczeniami, 
a jednocześnie będących pełnoprawnymi obywatela-
mi wolnej i niepodległej Polski.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Bardzo dziękuję za wysłuchanie, za skupienie, bo 
temat jest ważny. Mam nadzieję, że wszyscy jesteśmy 
skłonni do zagłosowania w sposób jednomyślny nad 
tą uchwałą – zagłosowania, rzecz jasna, pozytywnie. 
Na pewno zrobimy dobry uczynek, a dobre uczynki 
niosą Senat w przyszłość. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawoz-
dawcy komisji. Czy ktoś z państwa senatorów pragnie 
zadać takie pytanie? Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.

Przypominam, że przedstawicielem wniosko-
dawcy jest również pan senator Jan Żaryn. Czy ktoś 
z państwa chce zadać pytanie wnioskodawcy? Też 
nie. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Kazimierza Wiatra.

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

Drodzy Goście!
Tak jak już pan senator Żaryn powiedział, ta 

uchwała jest nam bliska, m.in. dlatego, że bardzo 
często mijamy instytut na placu Trzech Krzyży, mi-
jamy miejsce, gdzie stoi ten wspomniany pomnik, ale 
także są gabloty, z których możemy się dowiedzieć 
o historii i dniu dzisiejszym instytutu.
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(Senator Andrzej Pająk: Momencik, niech goście 
wyjdą.)

Już, już czytaj.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej stanowisko, jakie komisja zajęła na po-
siedzeniu w dniu 23 lipca 2018 r., procedując ustawę 
o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku 
leśnym.

Jeśli chodzi o tę ustawę, to ona była procedowana 
w Sejmie jako przedłożenie rządowe. Została tam 
przyjęta jednogłośnie: 409 posłów głosowało za, nikt 
nie był przeciw, 2 posłów wstrzymało się od głosu.

Jest to ustawa, która ma na celu wyłącznie dopre-
cyzowanie zasad opodatkowania gruntów, z których 
korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowie-
niem infrastruktury służącej do przesyłu lub do dys-
trybucji płynów, pary, gazów lub energii elektrycznej 
bądź infrastruktury telekomunikacyjnej. Brak jed-
noznacznych przepisów odnoszących się do sposobu 
opodatkowania gruntów prowadził często do rozbież-
ności, jeśli chodzi o jego stosowanie. Wynikało to 
głównie z tego, że organy podatkowe, wójt, burmistrz, 
robiły naliczenie podatku… W wielu przypadkach 
tereny, które były zajęte pod te linie przesyłowe, były 
brane pod uwagę do rozliczenia jako tereny, co do 
których przysługiwało opodatkowanie podatkiem 
związanym z terenami gospodarczymi. To często 
prowadziło do rozstrzygnięć sądowych, w których 
zaczęła się kształtować taka linia, że opodatkowanie 
tych gruntów zaczęto traktować jako opodatkowanie 
związane z działalnością gospodarczą. I właśnie fakt 
przedstawienia tej linii orzecznictwa jako przesłanki 
do klasyfikowania tych gruntów jako przemysłowych 
jest podstawową przyczyną dokonywania tych zmian. 
Ta zmiana jest jedyną zmianą dokonaną w tej usta-
wie i ona jednoznacznie rozstrzyga, że jeśli jest tylko 
przesył i nie ma żadnej działalności gospodarczej, to 
grunty należy traktować jako grunty opodatkowane 
normalnie, jako grunty rolnicze, nie gospodarcze. 
Ale jeśli gdziekolwiek byłaby prowadzona działal-
ność gospodarcza, to wtedy klasyfikacja tych grun-
tów związana z opodatkowaniem ulega zmianie. Ta 
ustawa w sposób jednoznaczny doprecyzowuje tę 
kwestię i to jest sedno tej zmiany.

Jeśli chodzi o posiedzenie komisji, to powiem, że po 
krótkim przedstawieniu sprawy przez pana ministra 
nie było żadnej dyskusji, ustawa została przyjęta jed-
nogłośnie, nie było żadnych sprzeciwów, nie było do 
tego uwag. Takie też stanowisko Komisji Samorządu 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 170. rocznicę śmierci księdza Jakuba 
Falkowskiego i w dwuwiecze istnienie jego dzieła – 
Instytutu Głuchoniemych w Warszawie.

Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-
jektu?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 64 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w 170. rocznicę śmier-
ci księdza Jakuba Falkowskiego i w dwuwiecze 
istnienia jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych 
w Warszawie.

Bardzo proszę pana dyrektora Tadeusza Adamca 
o podejście do prezydium. Wręczę panu treść już pod-
pisanej uchwały. Bardzo proszę.

(Wszyscy wstają) (Marszałek wręcza uchwałę)
(Dyrektor Instytutu Głuchoniemych w Warszawie 

Tadeusz Adamiec: Bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze 
raz bardzo dziękuję.)

(Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Ogłoszę zaraz dosłownie minutową przerwę tech-

niczną.
Dziękuję państwu i zapraszam do miejsca, gdzie 

z panem senatorem, z drugim panem senatorem i jesz-
cze z zaproszonymi osobami spotkamy się z pań-
stwem.

Dziękuję bardzo.
Minuta przerwy. Przerwa do 9.25.
(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 24  

do godziny 9 minut 25)

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

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 919, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 919 A i 919 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

(Rozmowy na sali)
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(senator sprawozdawca A. Pająk) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

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

Jest z nami pan minister Tadeusz Skobel, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Panie Ministrze, zapraszam. Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt zaprezentować państwu ustawę 

o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o po-
datkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku 
leśnym.

Ustawa reguluje zasadę opodatkowania gruntów, 
przez które przebiega infrastruktura liniowa służąca 
do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów 
lub energii elektrycznej oraz infrastruktura teleko-
munikacyjna.

Ustawa przewiduje, że posadowienie takiej in-
frastruktury na gruntach nienależących do przedsię-
biorstw liniowych nie będzie wpływać na wysokość 
podatku gruntowego, który płaci właściciel nieru-
chomości.

Dzięki przygotowanej przez rząd nowelizacji wy-
eliminowana zostanie luka prawna w dotychczas obo-
wiązujących przepisach prawa podatkowego. Przepisy 
te nie regulowały wprost sposobu opodatkowania 
gruntów pod infrastrukturę liniową. W związku 
z tym pojawiały się różne opinie i interpretacje w tym 
zakresie. Skutkowało to taką sytuacją, że w sąsied-
nich gminach dla gruntów, na których posadowiona 
była infrastruktura, mogły być naliczane różne stawki 
podatku.

Ten problem był w szczególności widoczny 
w przypadku gruntów będących w zarządzie Lasów 
Państwowych, na których posadowione są linie elek-
troenergetyczne. W ostatnich latach zaczęła rozpo-
wszechniać się interpretacja, zgodnie z którą grunty 
leśne położone pod liniami elektroenergetycznymi 
powinny być opodatkowane najwyższą stawką podat-
ku od nieruchomości pobieraną od gruntów zajętych 
na prowadzenie działalności gospodarczej, a nie, jak 
to było wcześniej, podatkiem leśnym. Zmiana kla-
syfikacji tych gruntów do celów podatkowych pro-
wadziła do znacznego zwiększenia obciążeń Lasów 
Państwowych. Stawka podatku leśnego wynosi około 
0,5 gr za 1 m2, a podatku od nieruchomości dla grun-

Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiam Wysokiemu Senatowi i proszę o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Arkadiusz Grabowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przekazania sprawoz-

dania z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustawie o zmianie ustawy o podatku 
rolnym i ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawy o podatku leśnym.

Szanowni Państwo, po dość szczegółowym omó-
wieniu przedłożenia przed momentem, nie pozostaje 
mi nic innego jak wskazać, że, analogicznie do tego, 
jak to było na posiedzeniu komisji samorządu teryto-
rialnego, na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych ustawa ta – która nie budziła w Sejmie, 
jak wskazał sprawozdawca komisji samorządu, żad-
nych kontrowersji – również tutaj została przyjęta 
jednogłośnie. Było 5 głosów za.

Jak wskazał mój przedmówca, ustawa w zasadzie 
porządkuje stan prawny dotyczący sposobu naliczania 
podatków i opłat lokalnych oraz ujednolica praktykę 
organów podatkowych w zakresie instalacji infra-
struktury przesyłowej pary i gazów, energii elektrycz-
nej oraz instalacji telekomunikacyjnej.

Obecny na posiedzeniu komisji przedstawiciel 
ministerstwa wskazał, że naliczanie tego typu po-
datków ma charakter incydentalny. Aby jednak, że 
tak powiem, wyczyścić i doprecyzować nasze prawo, 
niezbędne jest przyjęcie tej ustawy.

W trakcie posiedzenia komisji padł wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Tak jak wskaza-
łem wcześniej, został on jednogłośnie zaakceptowany 
przez członków komisji. Ja występuję z takim wnio-
skiem w imieniu komisji. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.
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(podsekretarz stanu T. Skobel) kwoty tego podatku od właściciela infrastruktury 
liniowej. Skutkiem tego będzie z pewnością wzrost 
cen usług świadczonych przez przedsiębiorstwa wy-
korzystujące tę infrastrukturę. Ministerstwo Energii 
szacuje, że o ok. 7 zł miesięcznie dla przeciętnego 
gospodarstwa domowego mogłaby wzrosnąć opłata 
za dystrybucję energii elektrycznej, gdyby wszystkie 
grunty pod liniami elektroenergetycznymi zostały 
opodatkowane najwyższą stawką podatku od nie-
ruchomości. Wzrosnąć mogłyby także ceny gazu, 
wody, odprowadzania ścieków oraz usług telekomu-
nikacyjnych.

Podwyżki podatków gruntowych z pewnością po-
zytywnie wpłynęłyby na budżety gmin, na terenach 
których znajduje się duża ilość sieci energetycznych 
lub innej infrastruktury liniowej. Jednak nastąpiłoby 
to kosztem wszystkich odbiorców energii elektrycznej 
oraz innych mediów, w tym kosztem mieszkańców 
mniej zamożnych gmin ze ściany wschodniej lub 
gmin mniej zurbanizowanych. Pogłębiłoby to zróż-
nicowanie rozwoju poszczególnych regionów kraju 
w zależności od gęstości posadowienia infrastruktury.

Przygotowana przez rząd nowelizacja przepisów 
podatkowych jest więc ważna zarówno dla przed-
siębiorstw wykorzystujących do prowadzenia dzia-
łalności infrastrukturę liniową, jak i dla podatni-
ków podatków gruntowych oraz odbiorców energii 
elektrycznej i innych mediów. Mając to wszystko 
na uwadze, proszę o poparcie przygotowanej przez 
rząd ustawy.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów…
Bardzo proszę, pan senator Piotr Florek. Proszę 

bardzo.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja za bardzo nie rozumiem tego 

problemu. Bo jeżeli infrastruktura, np. linia energe-
tyczna przebiega przez grunt rolny, którego właści-
cielem jest rolnik, to jest sprawą oczywistą, że on nie 
będzie płacił podatku od nieruchomości w związku 
z przebiegiem przez jego grunt tej linii. Sprawa jest 
też jasna, jeżeli chodzi o inne sieci, które przebiegają 
przez grunt. Ale może mówimy o 2 sprawach. Bo 
albo jest właścicielem terenu… Bo wiadomo, do kogo 
należy infrastruktura. Ale jeżeli jest np. wydzielony 
pas i w wydzielonym pasie przebiega rurociąg, po-

tów, na których prowadzona jest działalność gospo-
darcza – 91 gr za 1 m2. Wskutek zmiany klasyfikacji 
gruntów należny podatek istotnie wzrasta.

W skali całego kraju w większości przypadków 
posadowienie linii energetycznych na gruntach osób 
trzecich wciąż traktowane jest jako neutralne podat-
kowo. Istniało jednak ryzyko, że zmiana klasyfikacji 
gruntów rozciągnie się w przyszłości na pozostałe 
grunty leśne i grunty rolne. W związku z przyjmo-
waną przez organy skarbowe argumentacją zmiana 
klasyfikacji gruntów mogłaby rozpocząć się także 
w przypadku gruntów, przez które przebiega inna 
infrastruktura liniowa, np. gazowa, ciepłownicza czy 
telekomunikacyjna.

W przypadkach, gdy taka zmiana klasyfikacji 
gruntów już nastąpiła, nie była brana pod uwagę 
specyfika wykorzystania tych gruntów przez wła-
ścicieli urządzeń liniowych. Przedsiębiorstwa liniowe 
wykorzystują taki grunt wyłącznie w ograniczonym 
zakresie odpowiadającym służebności przesyłu. 
Właściciel nieruchomości może zazwyczaj nadal 
korzystać z gruntu do podstawowych celów. Na 
gruntach pod liniami elektroenergetycznymi w la-
sach nadal może być prowadzona np. działalność 
leśna w postaci chociażby plantacji choinkowych, 
a na gruntach rolnych mogą być prowadzone uprawy 
rolne. W związku z tym grunt ten nie powinien być 
opodatkowany w taki sam sposób jak grunt zajęty na 
typowe przedsiębiorstwo kubaturowe. Przy zmianie 
klasyfikacji nie był przy tym także uwzględniany 
cel działania przedsiębiorstw dysponujących infra-
strukturą liniową wymieniony w ustawie, jakim jest 
świadczenie usług użyteczności publicznej.

Wprowadzenie jasnych zasad opodatkowania 
gruntów, przez które przebiega infrastruktura liniowa, 
jest także bardzo istotne dla podatników podatków 
gruntowych. Dzięki tej nowelizacji właściciele lub 
użytkownicy wieczyści gruntów nie będą zobowią-
zani do zapłaty wyższego podatku wyłącznie dlatego, 
że przez ich grunty przebiegają urządzenia infrastruk-
tury liniowej. Naliczanie najwyższej stawki podatku 
odpowiedniej dla gruntów zajętych na prowadzenie 
działalności gospodarczej byłoby w szczególności 
krzywdzące dla właścicieli gruntów leśnych, rolnych 
lub nieużytków. Prowadziłoby do sytuacji, gdy wła-
ściciel, który sam nie prowadzi działalności gospo-
darczej ani nie czerpie korzyści w związku z posa-
dowieniem na jego gruncie infrastruktury liniowej, 
byłby zobowiązany do zapłaty wielokrotnie wyższego 
podatku od gruntu. Oczywiście każdy racjonalnie 
postępujący właściciel nieruchomości w sytuacji, gdy 
będzie zobowiązany do zapłaty wyższego podatku 
wyłącznie dlatego, że przez jego grunty przebiega 
infrastruktura liniowa, będzie dążył do odzyskania 
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Ustawa o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych

(senator P. Florek) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 
Tadeusz Skobel: Dziękuję.)

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, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Dziękuję, Pani Marszałek.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 894, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 894 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Panie Senatorze, zapraszam.

Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi sprawozdanie dotyczące 
ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mle-
ka i przetworów mlecznych, uchwalonej przez Sejm 
5 lipca bieżącego roku. Komisja podczas obrad, po 
analizie, podjęła uchwałę o przekazaniu Wysokiej 
Izbie wniosku o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Jeśli chodzi o samą ustawę, to jest to krótka zmiana 
– ona tylko przenosi kompetencje między Krajowym 
Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa a agencją restruk-
turyzacji. Myślę, że tu niewiele potrzeba informacji. 
To jest wewnętrzna, tak bym powiedział, działalność 
pomiędzy 2 instytucjami. 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 pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator Maciej 
Łuczak. Przemówienie w załączeniu.

wiedzmy, ciepłociąg itd., to wiadomo, że to jest grunt 
wydzielony pod to urządzenie i wówczas normalnie 
powinno być to opodatkowane podatkiem od nieru-
chomości. I myślę, że tak jest. Mamy też służebność 
przesyłu. Jak jest służebność przesyłu, to wiadomo, 
że tego opodatkowania nie ma. Chciałbym się do-
wiedzieć, czy to był naprawdę jakiś wielki problem. 
Mówił pan o lasach, więc prawdopodobnie chodzi 
o opodatkowanie głównie linii energetycznych prze-
biegających przez lasy. Bo ja z tym problemem się 
nie spotkałem i dopiero od pana słyszę, że było tego 
typu podejście…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze. Dziękuję 
bardzo…)

…do opodatkowania takich gruntów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, no niestety sytuacja rozwija się 

na tyle dynamicznie w ostatnim okresie… W ubie-
głym roku, jeżeli chodzi właśnie o grunty leśne, takie 
stanowisko, że od gruntów pod liniami energetyczny-
mi ma być płacony podatek leśny, to było 5%, a w tym 
roku jest to już 40%. To zależy od wyroków sądów. 
Te wyroki sądów rozprzestrzeniają się dosyć szybko. 
Również inni użytkownicy zauważyli, również gminy 
zauważyły, że jeżeli zamiast podatku leśnego będzie 
płacony podatek od działalności gospodarczej, to na 
podobnej zasadzie może być wprowadzony… może 
być osiągany taki podatek z tytułu prowadzenia linii 
na terenach związanych z prowadzeniem działalności 
rolniczej. I stąd, aby uniknąć sytuacji… Ponieważ, tak 
jak powiedziałem, ta sytuacja, przynajmniej dotyczą-
ca lasów, zmieniała się dynamicznie – w jednym roku 
5%, w drugim 40% – zdecydowaliśmy, że należy te 
przepisy znormalizować w taki sposób, by ten stan 
rzeczy nie miał miejsca, by nie rozpowszechniał się, 
by sprawy nie trafiały do sądów i nie ciągnęły się 
miesiącami. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt

(wicemarszałek M. Koc) Ponadto projekt ma na celu zmniejszenie obciążeń 
właścicieli koniowatych, którym dokumenty identyfi-
kacyjne zostały wydane przez podmiot działający na 
terytorium innego niż Rzeczpospolita państwa człon-
kowskiego. To jest zmiana wprowadzona na wnio-
sek Polskiego Związku Hodowców Koni. Nie będzie 
obowiązku składania tłumaczenia przez tłumacza 
przysięgłego części dokumentu identyfikacyjnego. 
Zmniejszy to koszty rejestracji tego dokumentu.

Ponadto obecne przepisy nakładają na posiadaczy 
świń obowiązek zgłaszania Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa zwiększenia lub zmniejsze-
nia liczebności stada i uboju świń w terminie 24 go-
dzin od zaistniałego zdarzenia. Jednakże w związku 
z pojawiającymi się trudnościami z dotrzymaniem 
tego 24-godzinnego terminu proponuje się jego wy-
dłużenie z 24 godzin do 2 dni. Jednocześnie termin 
ten nie będzie dotyczył przypadku urodzenia świń. 
Pozostawia się możliwość oznakowania ich do trzy-
dziestego dnia od dnia urodzenia.

Proponowane zmiany pozwolą też na zwiększe-
nie elastyczności w stosowanych metodach znako-
wania świń – to jest kolczyk lub tatuaż, a w przy-
padku kolczyka dowolna małżowina – a także 
na doprecyzowanie i jednoznaczne wskazanie 
postępowania w przypadku utraty lub uszkodze-
nia kolczyka w odniesieniu do różnych gatunków 
zwierząt. Uchyla się obowiązek zgłaszania przez 
posiadaczy świń kierownikowi biura agencji faktu 
dodatkowego oznakowania świni. To kolejny dobry 
krok pozwalający na zmniejszenie obciążeń admi-
nistracyjnych. 

Na wniosek organizacji zrzeszających hodowców 
bydła zniesiono obowiązek przeprowadzania spisu 
zwierząt przebywających w stadzie i przekazywania 
go do agencji. Oznaczało to powielanie już zgroma-
dzonych informacji w odniesieniu do owiec i kóz. 
Pozostawia się obowiązek sporządzania ich spisów, 
ale w związku z posiadaniem scentralizowanej bazy 
danych znosi się obowiązek przekazywania wyniku 
tego spisu do agencji. Kolejna zmiana upraszczająca 
to wyłączenie podmiotów organizujących targi z obo-
wiązku prowadzenia ksiąg rejestracji świń, ponieważ 
również oznacza to powielenie tych informacji.

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, komisja wnosi 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych.

Dziękuję, Panie Senatorze.

mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi.

Jest z nami pan minister Rafał Romanowski.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Nie. 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy są takie pytania? Czy ktoś pragnie je zadać? 
Nie widzę zgłoszeń. Dziękuję.

Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu*.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 913, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 913 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Józefa Łyczaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozpatrzenia 
ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt – druk senacki nr 913.

Zmiana ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o sys-
temie identyfikacji i rejestracji zwierząt ma na celu 
zwiększenie elastyczności w wyborze stosowanych 
przez posiadaczy świń metod znakowania świń, 
uproszczenia i zmniejszenia obciążeń administracyj-
nych w zakresie wykonywania spisów zwierząt oraz 
w zakresie informacji, jakie posiadacze zwierząt są 
obowiązani przekazywać do Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa. Oczekiwanym efektem 
proponowanych zmian ma być łatwiejsze wypełnianie 
wynikających z tej ustawy obowiązków ciążących na 
posiadaczach zwierząt gospodarskich. 

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator Maciej 
Łuczak. Przemówienie w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności

(wicemarszałek M. Koc) I ta ustawa została skonstruowana, mówię oczywi-
ście o nowelizacji, wyłącznie na bazie obserwacji, 
postulatów. Była i jest nowelizacją zadaniową, która 
wynika z takiego sumiennie zrealizowanego prze-
glądu sytuacyjnego, dotyczącego funkcjonowania tej 
ustawy w odniesieniu do koniowatych, ale nie tyl-
ko, do wszystkich zwierząt rejestrowanych. I jestem 
przekonany, oczywiście pan senator dostanie to na 
piśmie jako przypadek szczególny i szczegółowy, że 
przy takim wyrokowaniu, które pański interlokutor 
w rozmowie w pana biurze senatorskim przedstawił, 
wydaje się bardzo mało prawdopodobne… Ale oczy-
wiście ten przypadek czy ta supozycja pana senatora 
zostanie zbadana i otrzyma pan odpowiedź na piśmie.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, ze szcze-
gólnym zwróceniem uwagi na to, ile jest podmiotów 
rejestrujących koniowate, a ile zwierzęta typu świnki, 
bydło itd.)

Dziękuję uprzejmie. Tak będzie, jak pan sobie ży-
czy w tym przypadku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę chętnych.
Dziękuje bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Bardzo dziękuję.
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 dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społecz-
ności.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 918, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 918 A i 918 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Waldemara Sługockiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Sługocki:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa.

Mam informację, że jest z nami pan minister 
Szymon Giżyński. Czy tak? Jest pan minister… 
Przepraszam.

Dzień dobry, Panie Ministrze. Czy pan minister 
pragnie zabrać głos w tej sprawie?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: 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 są takie pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja chcę…)
Pan senator Czerwiński.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

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

Z jednej z rozmów z rolnikiem, który się zgłosił do 
mnie na dyżur senatorski, wynikało, że system reje-
stracji koniowatych jest diametralnie różny od syste-
mów np. dla świń, dla krówek, dla owiec i że pociąga 
za sobą duże koszty. Czy rzeczywiście tak jest? Czy 
państwo dostrzegli ten problem i czy on już został 
rozwiązany? Czy mieliście państwo takie sygnały?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński:
Jest to, Panie Senatorze, pierwszy sygnał, który, 

do mnie przynajmniej, dociera, ponieważ wśród in-
nych bardzo ważnych kwestii związanych z tą usta-
wą, ważnych, ale zauważonych w porę, które zostały 
przyjęte ze zrozumieniem przez samych rolników, 
a także na wszystkich poszczególnych szczeblach 
dyskusji sejmowej i senackiej – czego najlepszym 
dowodem była uchwała i wniosek komisji senackiej… 
Żadne inne wątki, jako alarmująco aktualne, jako 
ważne i jako takie, które odpowiadają duchowi tej 
ustawy czy nowelizacji – który określa konieczną 
tendencję, żeby wyeliminować z tej ustawy rzeczy 
niepotrzebne i wmontować w jej tok legislacyjny to, 
co możliwe, czyli taka maksymalna elastyczność… 
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(senator sprawozdawca W. Sługocki) Senator Sprawozdawca 
Jerzy Chróścikowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chciałbym przekazać w imieniu komisji krótką 

informację – sprawozdanie z posiedzenia naszej ko-
misji, która po rozpatrzeniu ustawy przyjęła wniosek 
o przyjęcie jej bez poprawek. Myślę, że Wysoka Izba 
również przyjmie ją bez poprawek. Uzasadnienie już 
mój przedmówca przedstawił, sądzę, że wystarcza-
jąco. Jeśli będą jakieś pytania, to chętnie udzielimy 
odpowiedzi. Tak że proszę o poparcie tej ustawy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa.

Jest z nami pan minister Rafał Romanowski.
Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: 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.

Czy są takie pytania? Nie.
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 trzyna-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzo-
nych działań kontrolnych w zakresie niektórych ryn-
ków rolnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 929, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 929 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Józefa Łyczaka, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Państwowej sprawozdanie o procedowanej ustawie 
o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem 
lokalnej społeczności – to druk nr 918 A, jak słusznie 
wspomniała pani marszałek.

Ustawa o zmianie ustawy o rozwoju lokalnym 
z udziałem lokalnej społeczności ma na celu wyeli-
minowanie wątpliwości interpretacyjnych, jakie czę-
sto pojawiały się na skutek jej stosowania, zwłasz-
cza w zakresie oceny operacji przez lokalną grupę 
działania podczas procesu wyboru tychże operacji. 
Ustawa wprowadza 4 zasadnicze uzupełnienia, które 
w mojej ocenie są jak najbardziej pożądane z punktu 
widzenia beneficjentów. Po pierwsze, jest to uzu-
pełnienie zakresu informacji, jakie muszą zostać 
zawarte w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzie-
lenie wsparcia dodatkowego elementu w postaci wa-
runków wyboru operacji oraz warunków udzielenia 
wsparcia. Po drugie, jest to możliwość modyfikacji 
wniosków w zakresie wynikającym z ustalenia przez 
lokalną grupę działania kwoty wsparcia niższej niż 
zawarta we wniosku. Po trzecie, jest to możliwość 
poprawienia wniosku w celu usunięcia nieprawidło-
wości, nieprowadzącego do istotnych modyfikacji 
wniosku; wydłużenie terminu na usunięcie braków 
czy też oczywistych omyłek oraz innych nieprawi-
dłowości we wniosku o udzielenie wsparcia. To jest 
odpowiedź także na głosy pojawiające się w środo-
wisku beneficjentów. I wreszcie, po czwarte, jest to 
60-dniowy termin na dokonanie przez lokalne grupy 
działania czynności w procesie wyboru operacji.

Ustawa ma wejść w życie w terminie 14 dni od 
jej ogłoszenia.

Chcę powiedzieć, że podczas prezentacji, której 
dokonał pan minister, padło jedno pytanie przeze 
mnie sformułowane. Odpowiedź udzielona przez pana 
ministra była niezwykle klarowna, czytelna i wpisała 
się w intencje pytającego, czyli moje.

Generalnie wprowadzane zmiany to poprawki, 
które dotyczą środowiska potencjalnych biorców, 
beneficjentów tychże środków, i wychodzą one na-
przeciw ich oczekiwaniom. Stąd też komisja podczas 
swego posiedzenia w dniu 23 lipca 2018 r. jednomyśl-
nie przyjęła proponowaną nowelizację.

Wnoszę do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję serdecznie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę.
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tej ustawy skończy się wreszcie nieuczciwe podejście 
handlowców wprowadzających w błąd konsumentów 
i powodujących straty polskich producentów żywno-
ści. Odpowiadam, że po tej nowelizacji ten proceder 
się skończy.

Proszę, Pani Marszałek, w imieniu komisji o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń. 
Dziękuję…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja chciałbym…)
Pan senator Augustyn ma pytanie do senatora 

sprawozdawcy? Tak?
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, na jednej z sesji rady powiatu 

zdawano sprawę z kontroli dokonywanych w zakła-
dach spożywczych pewnego dużego przedsiębiorcy. 
Okazało się, że inspekcja kontrolowała, jak co roku, 
z tej ogromnej produkcji zaledwie kilka próbek na 
zawartość antybiotyków w żywności. Czy ta ustawa 
będzie powodowała zwiększenie bezpieczeństwa ta-
kiej żywności? Pytanie jest tym bardziej istotne, że 
te próbki pobierane były, jak informowano, podczas 
kontroli uprzednio zapowiadanej. Tak wygląda to 
w rzeczywistości wedle tegorocznego sprawozdania 
na sesji Rady Powiatu w Pile.

(Senator Józef Łyczak: Myślę… Można, Pani 
Marszałek?)

Wicemarszałek Maria Koc:

Tak, proszę.

Senator Józef Łyczak:
Panie Senatorze, myślę, że to ulegnie zmianie, 

kontrole będą bardziej szczegółowe, dokładne, tak 
żeby nie narażać nas. Ale o tym akurat nie było roz-
mów w czasie posiedzenia komisji. Myślę, że pan mi-
nister do tego się odniesie. Ja uważam, że te przepisy, 
które nowelizacja tej ustawy wprowadza, na pewno 
sprawią, że te złe procedery, procedery przestępcze, 
które miały do tej pory miejsce, niedokładna, tak jak 
pan senator tutaj zaznacza, wyrywkowa kontrola – że 
to wszystko nie będzie miało miejsca, bo ku temu 
zmierzamy, nowelizując tę ustawę.

Senator Sprawozdawca 
Józef Łyczak:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozpatrzenia 
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwięk-
szenia efektywności prowadzonych działań kontro-
lnych w zakresie niektórych rynków rolnych – druk 
senacki nr 929.

Ustawa przewiduje zmiany w kilku ustawach ma-
jące na celu wzmocnienie kontroli w odniesieniu do 
identyfikacji oraz informacji przekazywanej konsu-
mentom na oznakowaniu artykułów rolno-spożyw-
czych, w tym owoców i warzyw świeżych, oraz wy-
eliminowanie nieuczciwych działań. Dotyczy zmian 
jakże oczekiwanych przez rolników, a także przez 
konsumentów. Konsument powinien być świadomy 
pochodzenia produktu i nie powinien być wprowa-
dzany w błąd przez nieuczciwe praktyki, takie jak 
nasilający się proceder przepakowywania owoców 
i warzyw przywożonych z zagranicy i sprzedawa-
nia ich jako polskich. Zaproponowane rozwiązania 
usprawnią kontrolę jakości handlowej wszystkich 
owoców i warzyw, pozwolą na szybkie i bardziej 
skuteczne niż dotychczas przeprowadzanie kontroli 
tych artykułów, również z uwagi na ich nietrwałość. 
Oczywiście kontrole te będą obecnie przeprowadzane 
bez zapowiedzi.

Proponowane zmiany dotyczące owoców i wa-
rzyw objętych regulacjami unijnymi mają na celu 
m.in. zastąpienie grzywny wyższymi karami pie-
niężnymi za nieprzestrzeganie wymagań jakości han-
dlowej owoców i warzyw, w tym za niepodawanie 
informacji o pochodzeniu produktu. Proponowane 
kary mające zastosowanie w przypadku owoców 
i warzyw niezgodnych z wymaganiami unijnymi zo-
stały ujednolicone z karami mającymi zastosowanie 
w przypadku innych artykułów rolno-spożywczych. 
Proponuje się także wprowadzenie dodatkowych kar 
za nieokazanie dokumentów towarzyszących danej 
partii owoców lub warzyw, o których mowa w prze-
pisach Unii Europejskiej, lub niezamieszczenie w tych 
dokumentach wymaganych informacji albo podanie 
informacji nieprawdziwych oraz za ponowne wpro-
wadzenie do obrotu owoców i warzyw, wobec których 
zostało wydane orzeczenie o niezgodności warzyw 
i owoców z wymaganiami unijnymi.

W Sejmie odbyła się długa, burzliwa dyskusja. I na 
końcowym etapie przytoczę tylko 2 pytania, które 
zadała pani poseł z Włocławka, z mojego okręgu, 
dotyczące nowelizacji tej ustawy. Pani poseł pytała, 
po pierwsze, czy przyjęcie ustawy pozwoli na zakoń-
czenie procedury przepakowywania żywności przez 
supermarkety, a po drugie, czy dzięki wejściu w życie 
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polską żywność na polskich stołach, a więc dajemy 
100-procentową gwarancję, że polska żywność jest 
bezpieczna.

Pan senator wspominał o antybiotykach. No, 
bardzo często był podnoszony ten problem. Ta 
ustawa tego nie reguluje, ta ustawa dotyczy ja-
kości, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów 
Rolno-Spożywczych czy też Państwowej Inspekcji 
Handlowej. Jeżeli chodzi o takie rzeczy, o których 
pan senator wspominał, to jest to kwestia wetery-
narii. No, należy o tym pamiętać, należy odróżniać 
ten system od systemu weterynaryjnego. Badanie 
bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzę-
cego jest wykonywane przez Główny Inspektorat 
Weterynarii, przez wojewódzkie inspektoraty, 
przez inspektorów powiatowych inspektoratów 
weterynarii. Oczywiście te próby, które są pobie-
rane, to tzw. próby wyrywkowe, ale one na pewno 
odzwierciedlają rzeczywistość. Panie Senatorze, 
zapewniam pana, że taka próba wyrywkowa jest 
wykonywana na odpowiedniej partii, która jest 
wyraźnie oznaczona. Mamy system identyfika-
cji żywności, który jest spójny z systemem Unii 
Europejskiej, i to nie podlega jakiejkolwiek dysku-
sji. Każda partia żywności ma swoje oznaczenie, 
każda partia jest identyfikowalna. Jeżeli z danej 
partii została pobrana wyrywkowa próba do te-
stu na zawartość antybiotyków, to taka próba daje 
gwarancję, że ta partia żywności jest wolna od ta-
kiego antybiotyku. Ten system nie jest systemem 
wymyślonym, który byłby realizowany wyłącznie 
w Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to system iden-
tyfikacji i badania żywności spójny z systemem 
europejskim. Jest on oparty m.in. na EFSA, czyli 
na tej europejskiej radzie do spraw bezpieczeństwa 
żywności. Tak więc te nasze systemy są bardzo 
spójne, są identyfikowalne i są wiarygodne dla całe-
go świata. One nie są podważane na żadnym forum.

Pan senator wspomniał o przykładzie czeskim. 
No, to jest przykład nadający się może do takiej 
szczególnej dyskusji. Czesi, być może wyczuwając 
zagrożenie ze względu na wysokie standardy polskiej 
żywności i jej bardzo dobrą jakość, widząc bardzo 
mocną konkurencję na swoim rynku lokalnym, szu-
kają jakiegoś powodu do tego, żeby zdeprecjonować 
żywność z naszego kraju, ale pragnę zapewnić, że 
system badania żywności w naszym kraju jest bardzo 
skutecznie realizowany. Po prostu zapewnia on wia-
rygodność nie tylko na rynku krajowym, ale również 
na rynkach światowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński pragnie zadać py-

tanie. Proszę bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pani minister Rafał Romanowski.
Panie Ministrze, czy pan pragnie zabrać głos? 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…
Pan Mieczysław Augustyn. Za chwileczkę, Panie 

Senatorze.
Zapraszam pana ministra na mównicę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Proszę o zadanie 

pytania.

Senator Mieczysław Augustyn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam oczywiście to samo pytanie. 

Czy ta ustawa poprawi efektywność kontroli żywno-
ści? Rozszerzam to pytanie jeszcze o te informacje, 
które po raz kolejny dopływają np. z Czech, gdzie 
kwestionuje się jakość polskiej żywności, w szcze-
gólności produktów mięsnych, zarzucając za dużą 
zawartość antybiotyków. My oczywiście zaprzecza-
my, ale ja to nakładam na moją informację z tej sesji. 
No, skoro w sytuacji produkcji liczącej tysiące ton 
żywności w ciągu roku pobiera się tak mało próbek, 
to można powiedzieć, że to jest markowanie kontroli, 
a nie bieżąca kontrola tego, co wychodzi.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Panie Senatorze! 

Tu należy wyjaśnić kilka takich podstawowych pojęć, 
bo pan senator niestety raczy mylić te pojęcia. Jeśli 
mówimy o bezpieczeństwie żywności, to w pierw-
szej kolejności należy zaznaczyć, że polska żywność 
jest w 100% bezpieczna. Eksportujemy tę żywność 
do ponad 70 krajów na całym świecie, spożywamy 
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ziemniaków, tych komunikatów, które się pojawiają 
w ostatnim czasie, identyczna kontrola, na tzw. legi-
tymację… Ale również podwyższenie sankcji, sankcji 
administracyjnych, żeby one były po prostu dotkliwe. 
Bo co to jest sankcja w wysokości 200 zł dla podmio-
tu, który ma np. 100 czy tysiąc punktów dystrybucyj-
nych na terenie, i kiedy oznacza partię ziemniaków 
krajem pochodzenia, to wymienia np. 5 kolejnych 
krajów? To po prostu w żaden sposób nie jest dotkli-
we. Tak więc dlatego pewne kwestie musimy dere-
gulować. Nie ukrywam, że również w tym zakresie 
Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa 
będzie uzbrojona w identyczne narzędzia.

Oczywiście ingerujemy tutaj w prawo przedsię-
biorców, które zostało ustanowione w 2018 r., ale 
rząd doszedł do wniosku, że te uprawnienia muszą 
być nadane właśnie tym instytucjom, aby to badanie 
żywności było naprawdę na najwyższym poziomie 
i bardzo skuteczne, żeby konsument miał pewność, 
że jeżeli coś jest oznaczone jako produkt polski, to 
jest to naprawdę produkt polski.

Jeżeli chodzi o GMO… Panie Senatorze, w Polsce 
czy też w Unii Europejskiej nie ma możliwości 
stosowania GMO w produktach żywnościowych. 
Oczywiście my ten zakres cały czas badamy. Nie 
ukrywam, że cały czas prowadzimy program na te-
mat właśnie białek rodzimych, tak żeby po prostu 
całkowicie uwolnić się od GMO. Także jeżeli chodzi 
o produkty paszowe… Nie ma takiej możliwości, żeby 
stosować produkty GMO do produktów żywnościo-
wych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Rafał Romanowski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chcę podziękować za tak szybko przygotowa-

ną zmianę, gdyż większość rolników protestowała, 
m.in. tutaj, pokazując, że ich produkty, które oni 
sprzedają, są fałszowane poprzez to, że są przepa-
kowywane przez inne podmioty, które chcą na tym 
zarabiać. I taki głośny system, w związku z którym 
było podniesione, że to są produkty złej jakości, ale 
się okazało, że te złej jakości produkty nie są polskie, 
tylko importowane z zewnątrz… I cieszę się, że jest 
tak szybka zmiana, gdyż rolnicy, jak już mówiłem, 

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mam 2 pytania. Przed kilkoma miesiącami zbul-
wersowała opinię publiczną wiadomość, że na te-
ren nowych państw Europy, tzn. Unii Europejskiej, 
sprowadzane są… Żeby było jasne: tu była mowa 
o kosmetykach o zupełnie innej jakości, o innych 
standardach niż np. w Niemczech czy w państwach 
starej Unii. A więc byliśmy jakoby konsumentami 
drugiej kategorii. Czy pan otrzymał takie sygnały, je-
śli chodzi o rynek owoców i warzyw? Czy standardy 
jakościowe są takie same dla wszystkich państw, jeśli 
chodzi o Unię Europejską? Mówię o tej żywności, 
która jest sprowadzana.

I drugie pytanie. Czy państwo w jakikolwiek spo-
sób sprawdzacie, monitorujecie warzywa i owoce pod 
względem GMO? Czy te owoce nie są np. w jakiś spo-
sób… No, czy one nie pochodzą z roślin genetycznie 
modyfikowanych?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Rafał Romanowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie! Oczywiście sys-

tem jakości żywności jest identyczny w całej Unii 
Europejskiej. Dotyczy to nie tylko owoców i wa-
rzyw, ale także szeroko pojętych produktów żyw-
nościowych. Ta ustawa ma kilka bardzo istotnych 
elementów. Po tych sygnałach, które się pojawiały 
w latach poprzednich czy w roku bieżącym, ma ona 
dać Głównemu Inspektoratowi Jakości Artykułów 
Rolno-Spożywczych czy też Państwowej Inspekcji 
Handlowej, która podlega UOKiK, możliwość bada-
nia, wchodzenia do konkretnego podmiotu gospodar-
czego nie w wyznaczonym terminie, w oznaczonym 
terminie, tylko na zasadzie upoważnienia. Inspektor 
posiada upoważnienie terminowe i w trakcie ważno-
ści tego upoważnienia może wejść do zakładu i jeśli 
przedstawi to upoważnienie, może dokonać właśnie 
takiej kontroli, czyli, po pierwsze, jakości, po drugie, 
braku możliwości fałszowania żywności, czyli na 
przykład słynnego przepakowywania, które się poja-
wiało. Nie ukrywam, że tego właśnie dotyczy zakres 
tych inspekcji. Ale Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
w poprzednim tygodniu przyjął ustawę o ochronie 
roślin, która w tej chwili jest na biurku pana prezy-
denta. Jeżeli ta ustawa zostanie podpisana, to również 
w tym zakresie, czyli choćby w zakresie słynnych 
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

(senator J. Chróścikowski) Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

z posiedzenia naszej komisji dotyczącego zmiany 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych dotyczy Funduszu Rezerwy Demograficznej. 
W założeniu ubezpieczeniowy Fundusz Rezerwy 
Demograficznej powstał w celu gromadzenia zaso-
bów finansowych dla ubezpieczenia emerytalnego, 
które mogłyby zostać wykorzystane w sytuacji, gdyby 
z przyczyn demograficznych środki z funduszu eme-
rytalnego nie wystarczyły na realizację wydatków 
objętych wypłatami emerytur. Ustawa o systemie 
ubezpieczeń w rozdziale 6 reguluje zasady tworze-
nia i działania Funduszu Rezerwy Demograficznej, 
określając jego zasilanie, wykorzystywanie środków, 
a także rygory dotyczące ich lokowania.

Obecna zmiana modyfikuje przepisy rozdziału 6 
ustawy poprzez: likwidację ewidencyjnego wyodręb-
nienia aktywów pochodzących z przeniesienia ak-
tywów określonych w art. 58; uchylenie przepisów 
dotyczących wyżej wymienionych aktywów, które 
stanowią o tym, że środki i przychody z nich mogą 
być wykorzystane wyłącznie na zasilenie funduszu 
emerytalnego, oraz wprowadzenie unormowania, 
zgodnie z którym środki pochodzące z wykupu akty-
wów i uzyskane od nich przychody zwiększają akty-
wa Funduszu Rezerwy Demograficznej oraz że będą 
podlegały klasyfikowaniu i zarządzaniu na takich 
zasadach, jak w przypadku pozostałych aktywów 
funduszu. Ponadto następuje uchylenie ograniczenia 
lokowania środków pochodzących z aktywów, o któ-
rych mowa w art. 58.

Podczas dyskusji na posiedzeniu komisji senato-
rowie w sposób szczególny interesowali się kwestią 
bezpieczeństwa środków lokowanych w Funduszu 
Rezerwy Demograficznej. Pan senator Augustyn 
pytał, jaka jest wysokość środków, które mogą być 
inwestowane. W odpowiedzi pani minister i towarzy-
szących jej osób padło, że chodzi o kwotę 12 miliar-
dów zł. Senator Duda, przewodniczący komisji, wy-
rażał obawę, czy środki nie będą inwestowane w zbyt 
ryzykowne przedsięwzięcia. Chodziło o to, żeby nie 
ponieść strat. Ministerstwo zapewniło, że jedyną 
możliwością inwestowania tych środków jest inwe-
stowanie w fundusze bezpieczne, objęte gwarancjami 
państwa, m.in. emitowane przez Bank Gospodarstwa 
Krajowego. Padła też deklaracja, że te środki nie będą 
lokowane w tzw. sposób agresywny. Pan senator Słoń 
pytał o termin wejścia w życie ustawy, ponieważ tam 
mamy 2 terminy: część przepisów ma tradycyjny 
vacatio legis, natomiast niektóre przepisy wchodzą 
w życie 23 października. Jak zostało wyjaśnione, 

bardzo domagają się tych zmian, żeby ich produkty, 
polskie, oznaczone jako produkty polskie, były jasno 
dla konsumenta, precyzyjnie opisane i niefałszowane. 
Liczymy na to, że dzięki temu te podmioty polskie, 
które liczą, że ich surowce zostaną skupione… Będzie 
szansa, że polski konsument, który chce kupić polskie 
produkty, wybierze polski produkt. I że przestaną one 
być fałszowane.

Drugi problem, który jest często podnoszony przez 
rolników, to jest sprawa nieuczciwości podmiotów, czy 
to handlujących, czy przetwórczych, którzy ukrywają 
informacje i nie chcą w pełni pisać, jakie to są produk-
ty, co zawierają. Dlatego też myślę, że inspekcja jako-
ści, obie te inspekcje, a niedługo, mam nadzieję… Pan 
minister Krzysztof Ardanowski już zapowiedział, że 
będzie chciał stworzyć jedną inspekcję jakości, żeby te 
kontrole były kompleksowe. Mam nadzieję, że uda się 
rządowi jak najszybciej wprowadzić tę ustawę, której 
oczekują, jak myślę, i rolnicy, i przetwórcy, żeby tych 
kontroli było jak najmniej, ale żeby one były komplek-
sowe. I bardzo ważnym elementem jest to, że przestało 
być takie właśnie bezkrólewie, że każdy się przygoto-
wuje do kontroli, że ma czas na przygotowanie się do 
kontroli. A teraz kontrola natychmiastowa będzie miała 
szansę. I te podmioty, które do tej pory nieuczciwie 
korzystały z… one teraz dostosują się do tej ustawy, 
w której są zapisane wysokie sankcje karne za takie 
przestępstwa. Mam nadzieję, że teraz nie będą one 
popełniane.

I jeszcze prośba, abyśmy jako konsumenci napraw-
dę zwracali uwagę… Zachęcamy do kupowania bar-
dzo wysokiej jakości produktów, które dostarczają 
na rynek polscy rolnicy, polskie przedsiębiorstwa 
rolno-spożywcze. Zachęcajmy do kupowania naszej, 
rodzimej produkcji wysokiej jakości. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 895, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 895 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, pana senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę, Panie Senatorze.
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Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca R. Majer) względu na stabilną sytuację Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, ze względu na wyższe wpływy, nie 
ma potrzeby przekazywania ich do Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych. Dlatego proponujemy 
przekazanie tych środków do Funduszu Rezerwy 
Demograficznej, ponieważ tam możemy je lokować 
i w związku z tym pomnażać, z myślą o czasie, kiedy 
nastąpi sytuacja, tak bym powiedziała, negatywna. 
I tylko z tego to wynika – żeby mieć na przyszłość 
zabezpieczenie środków. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Pani Minister, dziękuję pani bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, 

Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Bojanowska: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 892, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 892 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Panie Senatorze, proszę.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności o uchwa-
lonej 5 lipca br. ustawie o zmianie ustawy o zwalcza-
niu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych 
ustaw. Na posiedzeniu komisji w dniu 24 lipca 2018 r. 
została przedłożona informacja i zastał omówiony 
cel zasadniczy tej ustawy, którym jest transpozycja 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 943 
z 2016 r. do polskiego prawodawstwa.

Harmonizacja niniejsza ma charakter minimalny, 
co oznacza, iż poziom ochrony informacji stanowią-
cych tajemnicę przedsiębiorstwa w systemach praw-
nych poszczególnych państw członkowskich nie może 
być niższy niż określony w dyrektywie.

termin 23 października jest związany z terminem 
zapadalności obligacji funduszu. Ten drugi termin ma 
charakter porządkujący. Zwrócono również uwagę na 
to, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych generalnie 
ma się nieco lepiej – z uwagi na niższy poziom bez-
robocia i zwiększenie wpływu składek – i stąd jest 
obecnie możliwe takie finansowanie i zmiana modelu 
Funduszu Rezerwy Demograficznej.

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie tej 
noweli bez poprawek. Bardzo dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie widzę 
chętnych. Dziękuję.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Ryszard Majer: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej.

Jest z nami pani minister Elżbieta Bojanowska. 
Czy pani minister pragnie zabrać głos? 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 pragnie zadać… Pan senator Czerwiński? 
Proszę bardzo.

Pani Minister, zapraszam.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister, ja 

mam proste pytanie: czy te zmiany, to poluźnienie 
pewnych rygorów, wynikają z potrzeby Funduszu 
Rezerwy Demograficznej, czy też z potrzeb zewnętrz-
nych, czyli, mówiąc krótko, z potrzeby uruchomienia 
środków tego funduszu?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rodziny,  
Pracy i Polityki Społecznej  
Elżbieta Bojanowska:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, one nie wynikają 

ani z tych przesłanek, ani z tych przesłanek. Te środki 
na podstawie istniejących przepisów mogły być prze-
kazane do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ale ze 
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Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektórych innych ustaw

(senator sprawozdawca A. Gawęda) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma. Dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

Jest z nami pan minister Łukasz Piebiak.
Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak, jeśli pani mar-
szałek pozwoli.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Króciutko na temat przedłożenia. Celem ustawy 

uchwalonej przez Sejm 5 lipca jest transpozycja do 
prawa polskiego dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2016/943 z 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony 
niejawnego know-how i niejawnych informacji handlo-
wych, tajemnic przedsiębiorstwa, przed ich bezpraw-
nym pozyskaniem, wykorzystaniem i ujawnieniem.

Przewidziane w ustawie rozwiązania zapewnia-
ją minimalny standard ochrony tajemnicy przed-
siębiorstwa wymagany przez przepisy dyrektywy. 
Obejmują one m.in. doprecyzowanie definicji tajemni-
cy przedsiębiorstwa, przykładowe wskazanie czynów 
nieuczciwej konkurencji polegających na naruszeniu 
tajemnicy przedsiębiorstwa oraz wskazanie okolicz-
ności wyłączających odpowiedzialność za naruszenie 
tajemnicy przedsiębiorstwa.

Ustawa wprowadza nowe środki ochrony tajem-
nicy przedsiębiorstwa, które będą mogły być realizo-
wane na drodze sądowego postępowania cywilnego 
w przypadku naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa. 
Do środków tych należy publikacja wyroku lub infor-
macji o jego treści, zasądzenie wynagrodzenia za ko-
rzystanie z tajemnicy przedsiębiorstwa w przyszłości 
oraz określenie odszkodowania jako równowartości 
opłaty licencyjnej należnej z tytułu korzystania z ta-
jemnicy przedsiębiorstwa.

W ustawie uregulowana została ponadto kwestia 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w związku z po-
stępowaniem sądowym dotyczącym jej naruszenia. 
Jeżeli uczestnik procesu sądowego dotyczącego na-
ruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, prowadzonego 
z wyłączeniem jawności, ujawni albo wykorzysta 
informacje stanowiące tajemnicę, o których powziął 
informacje w toku przedmiotowego procesu, to jego 
działanie na gruncie nowych przepisów podlegać bę-
dzie odpowiedzialności karnej.

Art. 11 ust. 1 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji w nowym brzmieniu przewiduje, że 
czynem nieuczciwej konkurencji w odniesieniu do 
cudzych informacji stanowiących tajemnicę przed-
siębiorstwa jest ich ujawnienie, wykorzystanie lub 
pozyskanie.

Ustawodawca postanowił zrezygnować z uregulo-
wania ograniczającego ochronę tajemnicy przedsię-
biorstwa, czyli istniejącego w stosunku do pracownika 
ograniczenia czasu ochrony tajemnicy przedsiębior-
stwa do okresu 3 lat od dnia ustania stosunku pracy, 
czego dotyczył obowiązujący art. 11 ust. 2.

Ustawa wprowadza nową definicję tajemnicy 
przedsiębiorstwa z uwagi na to, że dyrektywa pod-
nosi względem przedsiębiorcy, który dąży do ochro-
ny informacji przedsiębiorstwa, poziom wymagań 
konieczny dla uzyskania takiej ochrony.

Przepisy ponadto określają również, kiedy ujaw-
nienie, wykorzystanie lub pozyskanie tajemnicy 
przedsiębiorstwa stanowi czyn nieuczciwej konku-
rencji.

Ustawa wprowadza również odrębny termin 
przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wy-
nikłej wskutek czynu nieuczciwej konkurencji pole-
gającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa 
stanowiącego jednocześnie zbrodnię albo występek 
– to jest art. 20 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej 
konkurencji.

Dodany w art. 23 ust. 3 penalizuje działania podej-
mowane przez osoby, które wykorzystają lub ujawnią 
informację stanowiącą tajemnicę przedsiębiorstwa, 
z którą zapoznały się w związku z udziałem w po-
stępowaniu sądowym dotyczącym czynu nieuczciwej 
konkurencji.

Art. 755 kodeksu postępowania cywilnego ma na 
celu implementację art. 10 ust. 2 dyrektywy, który 
umożliwi sądowi nakazanie złożenia przez pozwa-
nego sumy pieniężnej na zabezpieczenie roszczeń 
uprawnionego wynikających z dalszego naruszania 
tajemnicy przedsiębiorstwa.

W trakcie posiedzenia komisji podnoszono rów-
nież kwestię dóbr intelektualnych, które wnosi po-
szczególny pracownik, tego, czy nie zostaną one 
w przepisach nowelizowanej ustawy w jakiś sposób 
naruszone. Wyjaśnienia wskazują, że ustawa nie rodzi 
takiego zagrożenia.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji nie 
zgłoszono uwag o charakterze legislacyjnym.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) i Administracji Państwowej, pana senatora 
Stanisława Gogacza, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Gogacz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Przepraszam za spóźnienie, za to, że sprawiłem 

tyle kłopotu, ale wydawało mi się, że dobrze przewi-
działem czas swojego przyjścia. A jednak to wszystko 
uzyskało przyspieszenie…

(Senator Władysław Komarnicki: Pani marszałek 
przyspieszyła i nie przewidział pan…)

Ano właśnie. Dziękuję bardzo.
Mam zaszczyt i honor przedstawić sprawozda-

nie Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 20 lipca 2018 r. 
ustawie o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy. 
Sprawozdanie jest zawarte w druku nr 909 A, wią-
że się z drukiem senackim nr 909, dotyczy również 
druku sejmowego nr 2660.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu komisji 
w dniu 23 lipca 2018 r. komisje wnoszą: Wysoki Senat 
raczy uchwalić załączony projekt uchwały, taki jaki 
jest w druku pomarańczowym.

Do tej ustawy zostały wniesione wnioski mniej-
szości. One na pewno będą prezentowane przez spra-
wozdawców wniosków mniejszości, tak że ja to już 
pominę.

Jeśli chodzi o istotę zmian, które zostały dokona-
ne w ustawie – Kodeks wyborczy… Ta istota zmian 
sprowadza się… Idąc drogą Biura Legislacyjnego, po-
wiem, że to są 4 grupy zmian. Pierwsza grupa dotyczy 
zmian niektórych terminów odwoławczo-rejestracyj-
nych, np. w art. 97 §2, art. 218 §2, art. 404, art. 405 §1, 
art. 195 §2. Druga grupa dotyczy zmiany początkowe-
go dnia, od którego liczy się termin na dokonanie róż-
nych czynności przez pełnomocników wyborczych. 
Trzecia grupa dotyczy… To jest naprawienie usterek 
wynikających z poprzednich nowelizacji, czyli, moż-
na powiedzieć, że to są zmiany techniczne. Ta naj-
bardziej istotna grupa zmian to są zmiany znajdujące 
się, jeżeli chodzi o druk, na bazie którego pracujemy, 
w przedziale pktów 13–25. To są zmiany dotyczące 
wyborów do Parlamentu Europejskiego. Istota tych 
zmian sprowadza się do tego, że w miejsce jednego 
okręgu wyborczego, jakim jest całe państwo polskie 
w obecnym stanie prawnym, wprowadzamy 13 okrę-
gów wyborczych, czyli… Po prostu te mandaty, które 
mają być rozdzielone, w liczbie oczywiście wcześniej 
ustalonej i zatwierdzonej, mają być podzielone po-
między 13 okręgów wyborczych, zależnie właśnie 

Celem ustawy jest zapewnienie w Polsce poziomu 
ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa porównywalnego 
z poziomem w innych państwach Unii. Z jednej strony 
przepisy nowej ustawy powinny zniechęcać do czy-
nów nieuczciwej konkurencji, a z drugiej – tworzyć 
przejrzyste i stabilne ramy prawne dla korzystania 
z know-how.

Bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy 
w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, zważywszy 
na to, że w dniu 9 czerwca upłynął termin transpo-
zycji dyrektywy. Jesteśmy troszeczkę spóźnieni, ale 
staraliśmy się, aby opóźnienie było jak najmniejsze. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

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

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

Czy są takie pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
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 szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks wyborczy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 909, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 909 A.

(Senator Waldemar Sługocki: Nie ma senatora 
Gogacza.)

(Senator Sekretarz Rafał Ambrozik: Senator 
Gogacz…)

Czekamy na pana senatora sprawozdawcę, pana 
przewodniczącego Stanisława Gogacza. Już idzie, 
więc… Minuta przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 30  
do godziny 10 minut 31)

Wicemarszałek Maria Koc:

Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
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(senator sprawozdawca S. Gogacz) senatora Piotra Florka, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Piotr Florek:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Są 4 grupy poprawek, o których pan senator wspo-

minał. Ja też przejdę od razu do czwartej grupy, bo 
tamte pozostałe to są porządkujące. Najważniejsza 
jest właśnie ta grupa czwarta.

Co zarzucamy ustawie? Ma ona przede wszystkim 
2 wady – brak proporcjonalności i wysoki próg wy-
borczy. No i oczywiście w związku z tym ta ustawa 
jest niezgodna z prawem europejskim.

Jest to projekt poselski. Na posiedzeniu komisji 
nie było przedstawiciela grupy posłów, miał ich re-
prezentować poseł Artur Zasada. Nie było wysłu-
chania publicznego. To projekt bardzo ważny, bo 
jeżeli chodzi o wybory, o ordynację wyborczą, to 
do tych ustaw trzeba podchodzić ze szczególną sta-
rannością, najlepiej w konsensusie, z odpowiednim 
wyprzedzeniem. Prace w Sejmie przebiegały w ten 
sposób, że najpierw na posiedzeniu komisji wniesiono 
mnóstwo poprawek. Potem odbyło się posiedzenie 
komisji nadzwyczajnej, która też rozpatrywała ten 
projekt. Wniesiono do niego poprawek na 5 stron, 
a sama ustawa zajmowała 2,5 strony. To świadczy 
o tym, jak ten projekt był przygotowany. On był po 
prostu źle, niechlujnie przygotowany.

I teraz, proszę państwa, najważniejsza sprawa: brak 
proporcjonalności i wysoki próg wyborczy. Dlaczego 
brak proporcjonalności? Otóż, jak pan senator Gogacz 
wspominał, rozliczano mandaty w ten sposób, że 
Polska była 1 okręgiem wyborczym. Wprawdzie był 
podział na 13 okręgów, ale chodziło o to, żeby w po-
szczególnych okręgach wskazać potem te właściwe 
mandaty pochodzące z wyboru, i robiło się to w 3 eta-
pach. Najpierw trzeba było ustalić, kto przekroczył 
próg 5-procentowy. To jest pierwsza, najważniejsza 
rzecz, zaczyna się od przekroczenia progu procento-
wego. Wymogi europejskie są takie, że ten próg ma 
być nie wyższy niż 5%. I w różnych krajach jest różnie, 
bywa niższy, 2%, 3%, 4%, czasem nie ma go w ogóle, 
ale ma być nie wyższy niż 5%. I teraz w przypadku 1 
okręgu wyborczego obejmującego cały kraj najpierw 
trzeba było zobaczyć, które komitety przekroczyły 5%. 
I była gwarancja, że jak przekroczę, to będzie mandat. 
To jest ten efektywny próg, który potem może ulec 
pewnej zmianie. Ten efektywny był w wyborach na 
poziomie 5,3%, w innych był chyba ok. 7%… No, to 
jest to, co mamy zapisane w ustawie. Otóż my mamy 
zapisane w ustawie, że ten próg ma wynosić 5%, choć 
z góry wiemy, że to jest nieprawda. Ale jest zapisane, 
tak, ma być nie wyższy niż 5%.

od tego, ilu wyborców weźmie udział w głosowaniu 
w poszczególnych okręgach wyborczych.

Próg wyborczy, kryterium wymagane przez pra-
wo Unii Europejskiej, jest zachowany, bo jest 5-pro-
centowy próg wyborczy. Zachowano też zasadę pro-
porcjonalności. Metoda D’Hondta, która polega na 
tym, że dzielimy liczbę wyborców w poszczególnych 
okręgach przez liczby całkowite, też jest zachowa-
na. Z tym że o ile wcześniej dzieliliśmy mandaty za 
pomocą metody D’Hondta, jeżeli chodzi o komitety 
wyborcze w skali całego kraju, o tyle teraz ten po-
dział będzie następował właśnie w każdym z okręgów 
wyborczych. 

Tym, co zdominowało obrady komisji, które przy-
gotowały to sprawozdanie, była dyskusja nad tym wła-
śnie, w jakim stopniu ta zmiana spowoduje sytuację 
taką, że najmniejsze komitety wyborcze nie uzyskają 
żadnego mandatu w Parlamencie Europejskim, dla-
tego że… Po prostu chodzi tu o tzw. próg efektywny. 
O ile mamy próg ustawowy wyborów do Parlamentu 
Europejskiego, próg ustawowy, który wynosił 5%, 
wynosi 5%. I to się po prostu nie zmienia, jest to coś 
stałego i niezmiennego. Jeśli jednak chodzi o tzw. 
próg efektywny, to on w tym momencie – jak wska-
zywano w opinii prawnej przedstawionej przez Biuro 
Legislacyjne, ale również w dyskusji – będzie wyższy. 
Biuro Legislacyjne wskazywało na fakt, że może to 
być nawet 16,5%, oczywiście opierając się na obecnych 
wskazaniach, obecnych danych dotyczących właśnie 
wyborów do Parlamentu, obecnych danych z sondaży. 

Jeżeli chodzi o próg wyborczy, który tutaj jest 
wymieniany, w skali Europy… Przytoczono w infor-
macji prawnej dane z różnych krajów, w których ten 
próg jest po prostu niższy. No, mamy tu wymienioną 
Irlandię, gdzie próg jest wyższy. Wskazywano na 
taką zależność, że im okręg wyborczy jest większy 
– zachowując zasadę proporcjonalności – tym mniej-
sze komitety… Komitety, które otrzymają mniejsze 
poparcie, mogą otrzymać mandaty. A jeżeli okręgów 
wyborczych jest więcej, no to w tym momencie te 
mniejsze komitety mogą nie otrzymać tylu mandatów, 
ile otrzymywały wcześniej. Po prostu podział będzie 
dokonywany w każdym okręgu wyborczym.

I to była w zasadzie najważniejsza część naszej 
dyskusji, dotycząca właśnie tego, jak bardzo ten próg 
efektywny się zwiększy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
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(senator sprawozdawca P. Florek) uczciwie, że one też chcą – taki jest system wyborczy 
w Polsce, tak do tej pory było, takie są tradycje – 
się znaleźć w Parlamencie Europejskim. W związ-
ku z tym nie mamy zachowanej proporcjonalności. 
Mamy wysoki próg wyborczy, czyli niestety, ale jest 
to niezgodne z prawem europejskim i narażamy się 
na kolejny konflikt po przyjęciu tej ustawy.

No, a te poprawki, które były wprowadzane 
w Sejmie, i to, ile ich było, też świadczy o tym, że 
projekt został przygotowany źle i niechlujnie. No, bo 
tyle poprawek nie można wprowadzać.

I jeszcze ostatnia sprawa: jak będzie wyglądało za-
interesowanie wyborami do Parlamentu Europejskiego, 
jeżeli tę ordynację przyjmiemy? No, mniejsze komitety 
z góry będą wiedziały, że to będzie głos stracony, że 
nie będą mogły się ubiegać, czyli oczywiście wpłynie 
to na frekwencję. Jestem przekonany, że frekwencja… 
Chodziło nam o to, żeby frekwencja była jak największa, 
a to spowoduje, że frekwencja będzie jeszcze mniejsza, 
choć i tak jest najmniejsza, jeśli chodzi o wybory.

Podczas prac w Sejmie też padały propozycje, 
żeby… Zresztą pan marszałek Borowski, za chwilę też 
złoży taką propozycję, bo na posiedzeniu komisji to 
omawialiśmy. Jeżeli już, to konstytucjonaliści mówią 
o tym, że jak są mniejsze okręgi wyborcze, to, żeby 
zachować jakąś proporcję, w okręgu musi być mini-
mum 10 mandatów. Ta proporcjonalność nie będzie 
jeszcze właściwa, ale efektywność będzie większa. 
I to jest minimum. Czyli podamy też ewentualnie 
propozycję podziału nie na 13 okręgów wyborczych, 
tylko na 3 czy 4 okręgi wyborcze. Wtenczas będziemy 
się do tego zbliżać, ale to jeszcze nie będzie to.

W różnych krajach jest to różnie rozwiązane, ale 
generalnie wszędzie są duże okręgi wyborcze, a dzię-
ki temu zachowana jest proporcjonalność i wysoki 
próg wyborczy. Dlatego reasumując mogę tylko po-
wiedzieć, że jesteśmy przeciw tej ustawie. Ona nie 
spełnia warunków, wymogów, które są, jest nieuczci-
wa dla niektórych partii politycznych i zmniejszy 
zainteresowanie wyborami parlamentarnymi, co też 
jest niedobrze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Marka Borowskiego, o przedstawienie wnio-
sku mniejszości komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Zmiana polega… Oczywiście, jeżeli chodzi o to, 
co było dotychczas, możemy na ten temat dyskuto-
wać, chodzi o ten głos wędrujący, można powiedzieć, 
który tak do końca uzależniony jest m.in. od frekwen-
cji itd. Tymczasem tu poszliśmy w całkiem inną stro-
nę. Otóż poszliśmy w takim kierunku, że cały kraj 
to nie jest 1 okręg wyborczy, ale podzieliliśmy go na 
13 okręgów wyborczych, i teraz w każdym okręgu 
będziemy rozliczać mandaty.

Co to powoduje? Podam państwu prosty przykład. 
W ustawie jest zapisane, że w każdym okręgu wybor-
czym będą minimum 3 mandaty, a maksimum 6 man-
datów. Taki będzie podział, z rozporządzenia dowiemy 
się, jak to będzie wyglądało. I teraz prosty przykład. 
Mamy okręg 3-mandatowy. Proszę sobie wyobrazić, że 
4 kandydatów uzyskuje podobny wynik wyborczy, po 
ok. 25%, np. 24%, 24,5%, 25%, 25,5%. I co się okazuje? 
Okazuje się, że czwarty kandydat nie uzyska manda-
tu, mimo że uzyskał 24%. Jaki jest próg efektywny? 
24%. W sytuacji gdy jest 5 mandatów czy 6 mandatów, 
będzie on niższy. Biuro Legislacyjne na podstawie 
swoich analiz podało, że będzie on na poziomie mię-
dzy 16,5% a 21%, tak mniej więcej będzie wyglądało. 
Także z mojej analizy, nad którą pracowałem, wynika, 
że będzie to między 15% a 20%, średnio. Ale może to 
być także 24%, o czym przed chwilą powiedziałem. 
Zatem mówimy o progu, który ma być na poziomie 
5%, a de facto, jeżeli nie wybieramy tych mandatów 
w ramach 1 okręgu… Gdyby to był 1 okręg, to byłyby 
51 czy 52 mandaty, czyli ten, kto byłby na końcu, mimo 
tych 5%, uzyskałby mandat. W sytuacji podziału Polski 
na 13 okręgów wyborczych nie ma takiej możliwości.

W związku z tym jest pytanie: czy jest tu zachowa-
na proporcjonalność? Próg wyborczy, to już wiemy, 
jest wysoki i niezgodny z prawem europejskim. A czy 
zachowana jest proporcjonalność? Oczywiście nie jest 
zachowana, dlatego że mniejsze komitety nie mają 
żadnej możliwości uzyskania mandatów. Z symulacji 
wynika… Już nie będę powtarzał, kto ewentualnie 
by je uzyskał w poprzednich wyborach, u kogo byłby 
wzrost liczby tych mandatów.

My oczywiście chcemy uczestniczyć w tych pra-
cach parlamentarnych, chcemy uczestniczyć w wy-
borach, ale chcemy, żeby było uczciwie, żeby nie 
było tak, że mniejsze komitety nie mają możliwości 
otrzymania mandatów. A ta ordynacja powoduje, że 
praktycznie, można powiedzieć, idziemy w kierunku 
dwubiegunowym, bo oczywiście najwięcej mandatów 
w obecnej sytuacji, jaka jest odzwierciedlona w son-
dażach, uzyskałyby PiS i Platforma Obywatelska. 
Ale nie o to chodzi. My nie mamy systemu dwubie-
gunowego w Polsce, dwupartyjnego systemu, tylko 
jest wiele innych partii. Wprawdzie one nie są repre-
zentowane tutaj, w Senacie, ale musimy powiedzieć 
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(senator sprawozdawca M. Borowski) Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan marszałek Bielan, tak?

Senator Adam Bielan:
Tak, ja mam kilka pytań. Po pierwsze, mam py-

tanie…
(Głos z sali: Karta nie jest włożona.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Chyba nie słychać.)
Przepraszam.
Po pierwsze mam pytanie do sprawozdawcy ko-

misji i do pani marszałek, dlaczego nie zaproszono 
przedstawiciela wnioskodawców, pana posła Artura 
Zawiszy…

(Głos z sali: Zasady.)
Zasady, Artura Zasady. Bo pan senator Florek za-

rzucił panu posłowi nieobecność. Ja się z nim przed 
chwilą kontaktowałem i dowiedziałem się, że nie 
został zaproszony ani na posiedzenie komisji, ani 
posiedzenie plenarne.

Po drugie, chciałbym zapytać pana senatora 
Florka, który powoływał się – i to jest taki duży 
zgrzyt, jeśli chodzi o pracę naszego Senatu – na ku-
riozalną, żeby nie powiedzieć żenującą, opinię prawną 
na temat omawianej ustawy. Pan senator Florek się na 
nią powołuje i mówi o tym, że efektywny próg wybor-
czy będzie wynosił zgodnie z tą zmianą w ordynacji 
16,5% i w związku z tym będzie rzekomo niezgodny 
z przepisami unijnymi. Czy pan senator Florek zna 
symulacje, jakiekolwiek symulacje dotyczące tego, 
jak wpływałaby ta zmiana na wyniki w roku 2014? 
Czy pan senator Florek zna np. symulację przepro-
wadzoną przez Fundację Batorego, zgodnie z którą 
PSL, które otrzymało 6,8% w ostatnich wyborach do 
Parlamentu Europejskiego, zdobyłoby mandat, a SLD, 
które otrzymało nieco ponad 9%, zdobyłoby 2 manda-
ty? Jeżeli pan senator Florek zna tę symulację – a na 
pewno, zajmując się tą sprawą, ją poznał – to jak pan 
senator to łączy ze stwierdzeniem, że w skali kraju 
komitet wyborczy będzie musiał uzyskać 16,5%?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Pytanie zadaje pan senator…
To było pytanie do pana senatora Florka, ale po-

proszę jeszcze o pytanie pana senatora Jana Filipa 
Libickiego,

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Ja też trochę w kwestii nieobecności pana posła 

Zasady.

Szerzej na temat tego projektu wypowiem się 
w dyskusji, teraz tylko przedstawię bardzo krótko 
wniosek mniejszości.

On poniekąd wychodzi naprzeciw argumentacji, 
która jest używana przez autorów tego projektu, mia-
nowicie że chodzi o to, aby wyborcy z określonego 
okręgu wyborczego mieli gwarancję, że w Parlamencie 
Europejskim znajdzie się także przedstawiciel z tego 
okręgu. To jest oczywiście bałamutne, dlatego że dzi-
siaj wiemy doskonale, że na 51 mandatów, które mamy 
w Parlamencie Europejskim, każde województwo ma 
tam swojego przedstawiciela, w każdym razie każdy 
z tych 13 okręgów wyborczych ma co najmniej jed-
nego przedstawiciela. W związku z tym tak na do-
brą sprawę nie bardzo wiadomo, po co ta nowelizacja 
jest robiona – przynajmniej z tego punktu widzenia, 
który jest głoszony, bo jeśli chodzi o inne powody, 
to one są raczej powszechnie znane. Ale jeżeli już… 
Jeżeli do tego chcielibyśmy pogodzić z jednej stro-
ny wymaganą proporcjonalność, a z drugiej strony 
pewność, że kandydaci z określonych okręgów wy-
borczych w odpowiedniej liczbie na pewno znajdą 
się w Parlamencie Europejskim, to można podzielić 
kraj na pewną liczbę okręgów wyborczych, taką, aby 
właśnie zachować proporcjonalność. I tu były różne 
propozycje, ale w końcu wydaje się, że godzi te 2 cele 
propozycja podziału na 4 okręgi wyborcze, mniej 
więcej w taki sposób, powiedziałbym, geograficzny, 
racjonalny, czyli północny zachód, centralny wschód, 
południowy wschód i południowy zachód. I w tych 
okręgach wyborczych liczba mandatów… Oczywiście 
to komisja wyborcza będzie ostatecznie ustalała, ale 
można tę liczbę mandatów mniej więcej przewidzieć, 
wziąwszy pod uwagę liczbę ludności w tych okręgach. 
Te liczby mandatów są następujące. W okręgu, który 
grupowałby województwa pomorskie, kujawsko-po-
morskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie, byłoby 
to 13 mandatów, w województwach podlaskim, war-
mińsko-mazurskim, mazowieckim i łódzkim byłoby 
to 14 mandatów, w lubelskim, podkarpackim, mało-
polskim i świętokrzyskim – 12 mandatów, a w śląskim, 
dolnośląskim, opolskim i lubuskim – 13 mandatów. To 
już obejmuje tę przewidywaną liczbę mandatów dla 
Polski, czyli 52 mandaty. Przy takiej liczbie mandatów 
proporcjonalność wyborów jest zachowana, no i jed-
nocześnie zwiększamy gwarancję – bo przecież, jak 
już powiedziałem, nie dajemy tej gwarancji, ponieważ 
ona już była, tylko ją zwiększamy – że przedstawiciele 
tych okręgów znajdą się w Parlamencie Europejskim. 
Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator J.F. Libicki) że posłowie… Takich przypadków było dużo. Do tej 
pory posłowie byli zawsze zapraszani, ale byli nie-
obecni, a tu się okazuje, że sytuacja była odwrotna.

Panie Marszałku, co do „żenującej” opinii Biura 
Legislacyjnego to wyraża pan tezę, z którą my się za-
pewne zgodzić nie możemy. Wielokrotnie czytałem 
opinie naszego biura prawnego, które są nam przedsta-
wiane, i nie spotkałem się do tej pory z żadną żenującą 
opinią. Oczywiście, państwo zawsze mówicie, że to jest 
tylko opinia i nic więcej. No, zgoda, to jest opinia biura, 
niemniej jednak, proszę państwa, nie można podważać 
opinii biura, bo przecież, jak rozumiem, cały zespół 
je przygotowuje, sprawdza. Taka opinia jest niezależ-
na. My się zmieniamy, zmieniają się partie w Senacie, 
ugrupowania u władzy itd., ale z tego, co wiem, wy-
nika, że legislatorzy pracują cały czas, a w związku 
z tym ich opinia nie może być opinią na zamówienie. 
Dyskutowaliśmy wczoraj o sądach, o tym, jak może 
wyglądać sytuacja po tych zmianach. Nie chciałbym 
tego rozwijać, ale podważanie… Można dyskutować 
z opinią prawną, oczywiście, bo zawsze może być tak, 
że taka opinia nie jest do końca prawidłowa. I my tu 
dyskutujemy, ale taki pogląd, że to była żenująca opinia 
prawna, jest, że tak powiem, bardzo mocny.

Panie Marszałku, jeżeli chodzi o tę symulację… 
Nie wiem, pan chce chyba poprzeć to, co ja powie-
działem. Dobrze rozumiem? No, taki wniosek z tego 
wynika. Jeżeli chodzi o tę symulację na podstawie 
wyborów z roku 2014, no to PSL rzeczywiście by 
się dostało, tylko że wtedy miało 4 mandaty, a teraz 
miałoby 1 mandat.

(Senator Adam Bielan: Mając 6,8%, dostałoby 
mandat.)

Dostało 4, mając 6,8%, a teraz miałoby 1 mandat.
(Senator Adam Bielan: Ale nie 16,5%.)
Proszę?

Senator Adam Bielan:
Miałoby 1 mandat, mimo że nie zdobyło 16,5%, 

a więc teza…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie…)
…zawarta w tej opinii, że w skali kraju istniał-

by rzekomo efektywny próg wyborczy na poziomie 
16,5%, jest w oczywisty sposób nieprawdziwa.

(Senator Piotr Florek: Oczywiście…)
Zarówno PSL, jak i SLD zdobyły poniżej 16,5%.

Senator Piotr Florek:
Jest, Panie Marszałku, w oczywisty sposób praw-

dziwa…
(Senator Mieczysław Augustyn: Matematyka!)
…dlatego, że w poprzednich wyborach był próg na 

poziomie 5,3% albo parę… I w związku z tym PSL 
otrzymało 4 mandaty.

(Głos z sali: Posła…)
Zasady. Pana posła Zasady nie ma. Z drugiej stro-

ny pojawiają się te wątpliwości dotyczące proporcjo-
nalności, progu wyborczego… Z trzeciej strony, kiedy 
rozmawialiśmy o ordynacji samorządowej, to posło-
wie Prawa i Sprawiedliwości, którzy tę ordynację 
przygotowywali, sami zgłosili do niej 100 poprawek. 
Tutaj też były zgłaszane poprawki… przez autorów 
w Sejmie, jak słyszałem. A więc moje pytanie jest ta-
kie: czy pan senator Gogacz jako sprawozdawca może 
nas zapewnić, że nie będziemy jeszcze raz pracować 
nad tą ustawą? Bo tu się już zrobił taki zwyczaj: nad 
Sądem Najwyższym pracujemy 5 razy, nad innymi 
ustawami jeszcze więcej razy, więc…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, Panie 
Senatorze…)

…nie wiem, czy możemy mieć pewność, że to 
jest…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…ostatni raz, kiedy pracujemy nad…
(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie padło.)
…ordynacją do Parlamentu Europejskiego w tej 

kadencji Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję. Pytanie padło.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
Pytanie zada jeszcze pan senator Jerzy Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek, ja mam pytanie do obydwu spra-

wozdawców, do senatora Gogacza i senator Florka. 
Czy ten system, który jest w Polsce proponowany, 
czyli system polegający na podzieleniu kraju na kil-
kanaście okręgów wyborczych, jest w Europie sto-
sowany, a jeśli tak, to w jakich krajach i jak to jest 
motywowane?

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Piotr Florek, a potem sena-

tor sprawozdawca większości, pan przewodniczący 
Gogacz.

Bardzo proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku, dziękuję za bardzo dobre pyta-

nie odnośnie do tego braku zaproszenia. Do tej pory 
zawsze byliśmy informowani na posiedzeniu komisji, 
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(senator P. Florek) próg będzie… Ja nie wiem, czy to będzie 16%. On 
może wynosić między 15% a 20% – w zależności 
od tego, jakie będą wyniki wyborów. Podawałem 
panu przykład 3-mandatowego okręgu wyborczego, 
który… Jeżeli 4 kandydatów uzyska tam podobną 
liczbę głosów, czyli po ok. 25%, to ten próg efektywny 
będzie wynosił nawet dwadzieścia parę procent. Próg 
efektywny będzie… Bo mamy inną ordynację – teraz 
to nie jest 1 okręg, tylko 13 okręgów wyborczych. 
Tam był próg niski i PSL otrzymało 4 mandaty, a tu-
taj, przy efektywnym progu na poziomie 16%, PSL 
otrzyma 1 mandat. No, to jest chyba jasne i proste, 
Panie Marszałku. Zyska na tym oczywiście Prawo 
i Sprawiedliwość, zyska na tym również Platforma 
Obywatelska, bo to wychodzi chyba 1 mandat wię-
cej, ale PSL, ale SLD… W tej chwili w Parlamencie 
jest reprezentacja 8 partii politycznych polskich. 
Powtarzam: 8 partii jest w Parlamencie. A po wy-
borach?

(Głos z sali: 2.)
Może 2, może 3… Bo może 1 mandat ktoś zdo-

będzie.
(Rozmowy na sali)
Ale będą 2, może 3. I taka to jest zmiana, Panie 

Marszałku.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Marszałku, pan chce dopytać? To proszę tak 

krótko, bo są jeszcze inne osoby, które się zapisały 
do zadania pytania.

Senator Adam Bielan:
Panie Senatorze, czy pan rozumie, na czym po-

lega efektywny próg wyborczy? Czy pan rozumie, 
że stwierdzenie, iż w skali kraju trzeba przekroczyć 
16,5%…

(Senator Piotr Florek: Nie ma…)
…w wyborach…
(Senator Piotr Florek: Nie, nie.)
Takie jest stwierdzenie w tej opinii.
(Senator Piotr Florek: Nie, nie. Pan nie rozumie 

tej opinii.)
W Polsce… Zacytuję tę opinię: „W Polsce efek-

tywny próg wyborczy będzie wynosił 16,5%. Tyle 
głosów w skali kraju będzie musiał otrzymać komitet 
wyborczy, żeby uzyskać mandat”. To jest w oczywi-
sty sposób nieprawdziwe. I pan w tej chwili, odpo-
wiadając na moje pytanie, to udowodnił.

(Senator Piotr Florek: Nie.)
PSL, nie przekraczając nawet 7%, zdobyłoby 

mandat według tej ordynacji. SLD, nie przekracza-
jąc 10%, zdobyłby mandat. Tak więc to stwierdzenie 
w tej opinii jest nieprawdziwe. Czy znana jest panu 
opinia wybitnego fachowca, pana dra hab. Szymanka, 

(Senator Adam Bielan: Ale…)
A teraz, gdy efektywny próg wynosi 16%…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie…)
…miałoby 1 mandat. Jest wprost przeciwnie.
(Senator Adam Bielan: Ale pan nie rozumie, o co 

ja pytam.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, Panowie…)
Bardzo dobrze rozumiem.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, Panie 

Marszałku.)
Panie Marszałku, kolejny przykład: SLD miało 9 

mandatów, a teraz, przeliczając…

Senator Adam Bielan:
Czy mogę dopytać? Bo być może pan senator nie 

rozumie. Ja pytałem o to, czy znana jest panu symu-
lacja wyniku wyborów z 2014 r. według tej propo-
nowanej wersji ordynacji? Czy wie pan, że według 
tej proponowanej wersji ordynacji zarówno PSL, jak 
i SLD zdobyłyby mandaty, nie przekraczając 16,5%? 
W 2014 r PSL zdobyło, przypomnę, 6,8%, a SLD 
nieco ponad 9%, a więc teza o tym, że trzeba prze-
kroczyć 16,5% w skali kraju, jest w oczywisty sposób 
nieprawdziwa.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku, to pan nie rozumie. Przykro mi. 

Jeszcze raz spróbuję to panu wytłumaczyć. Okręg 
wyborczy w skali kraju był 1, mandaty były dzielone 
w skali…

(Senator Adam Bielan: Jest 13 okręgów. Pan nie 
zna tej ordynacji.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
proszę dać odpowiedzieć panu senatorowi.)

Panie Marszałku, no, bardzo dobrze, że… Mandaty 
były dzielone w oparciu o 1 okręg wyborczy. A że 
potem były dzielone na 13 okręgów, w poszczegól-
nych etapach itd.… Panie Marszałku, mamy 1 okręg 
wyborczy jak do tej pory, w związku z czym PSL 
uzyskało 4 mandaty, a SLD uzyskał 9 mandatów…

(Senator Marek Borowski: 5.)
(Głos z sali: 5 mandatów.)
(Senator Marek Borowski: Tak, 5.)
5 mandatów miał SLD? Chyba tak, 5. A teraz… 

Przy tamtej ordynacji próg wyborczy wynosił, nie 
pamiętam, 5,3% albo siedem ileś… Taki próg wybor-
czy był. I w związku z tym otrzymali tyle mandatów. 
Teraz okręgiem wyborczym… Teraz to nie będzie 
1 okręg wyborczy w skali kraju, to nie będzie tak 
rozliczane, tylko będzie 13 okręgów wyborczych, 
a w każdym okręgu metodą D’Hondta będzie usta-
lane, kto otrzymał mandaty. W związku z tym, że 
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(senator A. Bielan) Nie ma żadnej pewności, bo będzie rozliczane 
w poszczególnych okręgach, a nie w skali kraju. 
W związku z tym…

(Senator Adam Bielan: Brawo! Zaczyna pan ro-
zumieć.)

Ale pan nie rozumie.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
W związku z tym PSL… Pan mówi, że uzyska. 

Nie, może nie uzyskać żadnego mandatu…
(Senator Adam Bielan: Wytłumaczę to panu później.)
Na podstawie symulacji z 2014 r. – tak, 1 mandat 

by zyskało. Ale to wszystko zależy od tego, jak w po-
szczególnych okręgach…

(Senator Adam Bielan: Czyli jest to możliwe?)
…ułożą się… Oczywiście, że jest możliwe. Może 

być tak, że np. Platforma…
(Senator Adam Bielan: To dziękuję.)
…albo PiS nie będą mieć mocnego kandydata, 

a taki będzie w PSL. Tak że jest to możliwe, ale mó-
wimy o sytuacji…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę! 

Proszę o ciszę, Szanowni Państwo, to nie jest wol-
na dyskusja, tylko odpowiedzi na pytania. Proszę 
nie przeszkadzać panu senatorowi sprawozdawcy. 
Proszę bardzo, jeszcze pytania senatora…)

Było do mnie jeszcze drugie pytanie. Chodzi o te 
okręgi mandatowe. Proszę państwa, podział na takie 
duże okręgi jest generalnie we wszystkich krajach 
europejskich. W opinii też macie państwo to zapisa-
ne, że właściwie są tylko 3 kraje, tj. Belgia, Irlandia 
i Wielka Brytania, gdzie jest troszeczkę inaczej. To 
oczywiście wiąże się też z tym progiem, o którym 
mówiliśmy, progiem efektywnym. To oczywiście 
ma znaczenie. Francja miała kilka okręgów wybor-
czych, ale zrezygnowali z tego i w tej chwili jest tylko 
1 okręgiem wyborczym. A w tamtych 3 krajach są 
pewne specyficzne sytuacje; np. w Belgii występuje 
podział ze względu na język, bo tam jest używany 
język flamandzki, francuski i niemiecki, więc mają 
podział na 3 okręgi. Podobna sytuacja jest w Irlandii; 
tam mają inny podział ze względu na tradycję. Z kolei 
w Wielkiej Brytanii, jak państwo wiecie, generalnie 
mają jednomandatowe okręgi wyborcze. A więc tam 
też próbowano to w jakiś sposób połączyć, ale mimo 
to ten efektywny próg jest inny. Reasumując, powiem 
tak: zapisanie w ustawie, że próg jest 5-procentowy, 
jest iluzją. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Gogacz. Proszę bardzo, Panie 

Senatorze.

przygotowana dla Sejmu, która jest całkowicie różna 
od do tej opinii przygotowanej dla Senatu?

I kolejne pytanie, do pana marszałka Borowskiego. 
Jeśli chodzi…

Wicemarszałek Maria Koc:

Ale, Panie Marszałku, to już w następnej kolejce.
(Senator Adam Bielan: Dobrze.)
Jest jeszcze wiele osób, które chcą zadać pytania. 

Pan jest zapisany i za kilka minut będzie mógł pan 
zadać kolejne pytanie.

Czy pan senator…
(Senator Piotr Florek: Tak, tak. Muszę.)
…pragnie odpowiedzieć? Senator Gogacz czeka 

z odpowiedzią…

Senator Piotr Florek:

Tak, dobrze.
Panie Marszałku, jest wielu fachowców, którzy 

piszą opinie. Ja akurat tej opinii, o której pan mówi, 
może i nie znam, a może czytałem, tylko że nie pa-
miętam nazwiska. Koledzy, którzy obok pana siedzą, 
może panu za chwilę wytłumaczą… Nie chciałbym 
po raz kolejny powtarzać i tłumaczyć tego, czego 
pan nie rozumie. Biuro Legislacyjne przygotowa-
ło tylko symulację, z której wynika, że jeżeli będą 
okręgi 3-mandatowe do 6-mandatowych, to średnio, 
na podstawie analizy…

(Senator Adam Bielan: Pan nic z tego nie rozumie, 
Panie Senatorze.)

…efektywny próg będzie… Biuro podało, że to 
będzie między 16,5% a chyba 21%. Ja wyliczyłem, że 
między 15% a 20%. Nie kłócę się o ten 1%…

(Senator Adam Bielan: W okręgach, a nie w kraju.)
W poszczególnych okręgach…
(Senator Adam Bielan: Ale nie w kraju.)
Ale nie ma listy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie, Panowie…)
Nie ma rozliczenia w kraju. Rozliczenie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie!)
Rozliczenie…
(Senator Adam Bielan: Pan nie rozumie…)
Nie, to pan nie rozumie. Nie rozumie pan.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie!)
Nie ma żadnej gwarancji, że jeżeli ktoś przekroczy 

5%… PSL uzyskałoby 1 mandat na podstawie sy-
mulacji dotyczącej wyborów z roku 2014, ale nie ma 
żadnej pewności, że otrzyma 1 mandat w wyborach 
roku 2019.

(Senator Adam Bielan: Ale nie chodzi o…)
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Otóż są 2 zalecenia, jeśli chodzi o kwestie prawne 
Unii Europejskiej. Jedno dotyczy proporcjonalności 
wyborów. Proszę powiedzieć, czy wybory w okręgu 
3-mandatowym są proporcjonalne, czy nie – oczywi-
ście mogą być większościowe, ale przy zastosowaniu 
reguły D’Hondta – bo według teorii to tak. Nawet 
jeśli okręgi będą niewielkie, to dalej się trzymamy 
w granicach pojęcia okręgów… tzn. wyborów pro-
porcjonalnych.

I drugie pytanie, związane właśnie z progiem wy-
borczym. Próg efektywny należy liczyć tylko w ra-
mach okręgu, średnia jest bez sensu. Dlatego może 
być tak, że w jakimś okręgu, np. 6-mandatowym, a są 
u nas takie 2, przy odpowiednio wysokim procencie 
poparcia dla danej partii w tym okręgu ta partia może 
dostać mandat, chociaż w innym okręgu nie dostanie. 
Dlatego operowanie średnimi jest tutaj bezsensowne, 
tak jak powiedziałem.

(Senator Adam Bielan: Oczywiście że tak.)
Ale wróćmy do tego progu. Próg efektywny można 

wskazać, a właściwie obliczyć, po wyborach, w danej, 
konkretnej sytuacji. Czy może być nakaz dotyczący 
progu 5-procentowego w prawie Unii Europejskiej, 
czyli przed wyborami, i on może dotyczyć progu efek-
tywnego? Według mnie chodzi o próg ustawowy. Czy 
w tej ordynacji mamy zagwarantowany próg ustawo-
wy, tzn. czy mieścimy się w progu 5-procentowym?

(Senator Adam Bielan: Oczywiście, że tak.)
2 konkretne pytania. Czy okręgi trzymandatowe, 

czyli najmniejsze, są jeszcze proporcjonalne? I drugie 
pytanie. Czy chodzi o próg ustawowy, który mamy 
określony jako 5-procentowy, czy też próg efektywny, 
który jest liczony po wyborach?

(Senator Adam Bielan: Brawo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Mróz pragnie zadać pyta-

nie. Proszę.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek, ja też mam pytanie do pana sena-

tora Florka. Troszeczkę mnie już ubiegł pan senator 
Czerwiński, tak częściowo, w związku z tym nie będę 
już mówił o progach efektywnych, bo myślę, że pan 
senator Czerwiński bardzo dobrze to wyjaśnił. Mam 
jednak do pana w związku z tym wszystkim 2 bardzo 
konkretne pytania.

Pierwsze. Na Lubelszczyźnie są obecnie 2 man-
daty. Po tej zmianie będą 3 mandaty. Czy to jest 
zwiększenie, czy zmniejszenie efektywnego progu 
wyborczego dla Lubelszczyzny?

Drugie. Czy to zwiększy proporcjonalność wybo-
rów na Lubelszczyźnie, czy ją zmniejszy?

Senator Stanisław Gogacz:

Ja bym chciał najpierw odpowiedzieć na pytanie 
natury technicznej, czy był zaproszony przedstawiciel 
wnioskodawców. Jeżeli chodzi o posłów, to senac-
ka komisja samorządu terytorialnego – otrzymałem 
taką informację – takie zaproszenie wystosowała, i to 
jeszcze przed posiedzeniem 3 połączonych komisji.

Senator Wcisła pytał o liczbę okręgów wybor-
czych. To już zostało przedstawione. W informacji 
prawnej, jaką uzyskaliśmy od Biura Legislacyjnego, 
jest po prostu przytoczone, podane, jak to wygląda 
w Europie.

Teraz to, o co pytał pan senator Libicki, czy przy-
szłość nie przyniesie nam jakichś nieprzewidzianych 
sytuacji, które by zmusiły nas do tego, żeby trzeba 
było nowelizować to, co dzisiaj jest prezentowane. 
No, wie pan, przyszłość zawsze jest czymś niepew-
nym, natomiast my robimy wszystko, żeby jakichś 
zdarzeń niepewnych nie było. I ta ustawa, która jest 
przedstawiana, ma taki cel.

Jeśli chodzi o tzw. progi efektywne, to jest to oczy-
wiście rzecz ruchoma. Trudno jest nam przewidzieć, 
czy np. nie zdarzy się coś takiego, że komitety wy-
borcze zdecydują się na stworzenie jednego podmiotu, 
jakim będzie jeden komitet wyborczy, który w efek-
cie może stać się konkurencyjny. I zakładanie teraz 
a priori, że próg efektywny to będzie taki, o którym 
dzisiaj mówimy, czy też taki – z wszelkim szacun-
kiem do Biura Legislacyjnego – jak w symulacjach, 
które to biuro nam przedstawia, chociażby w kontek-
ście tego, co powiedziałem, że małe komitety łączą 
się… Zresztą już w latach dziewięćdziesiątych był 
taki pomysł, żeby po prostu stworzyć mechanizm, 
który spowoduje, że małe komitety będą się łączyły. 
Gdyby było coś takiego, to wtedy oczywiście mieli-
byśmy inną sytuację. Dziękuję.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Mam pytanie do 

przedstawiciela wniosku mniejszości, czyli do pana 
senatora Florka. Panie Senatorze, pan zna takie po-
wiedzenie: jest kłamstwo, wielkie kłamstwo i na koń-
cu statystyka?

(Senator Piotr Florek: Tak, oczywiście.)
Właśnie operowanie średnimi to w tym przypad-

ku jest statystyka. Średnia, np. arytmetyczna, to jest 
wyjątkowo zła reprezentacja.

I pierwsze pytanie. Chciałbym, żeby pan coś wyja-
śnił. Pan jest ścisłowcem, na pewno damy sobie radę. 
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(senator K. Mróz) a nawet więcej, 15%, i nie otrzyma żadnego mandatu. 
A może być taka sytuacja, że w okręgu, o którym pan 
akurat mówił, gdzie będą 3 mandaty, okaże się, że 
PiS wystawi bardzo kiepskiego kandydata, Platforma 
– też kiepskiego… Okaże się, że pierwszy będzie 
z innego ugrupowania, z innej partii, już nie chcę 
wymieniać, z jakiej partii, drugi mandat zdobędzie 
ktoś… To jest realne, oczywiście, w danym okręgu 
może być taka sytuacja, że inne partie też mandat 
zdobędą. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę sondaże 
i symulacje, jakie są, to w pana okręgu wyborczym… 
Tam pewno też, jak się spojrzy na sondaże, najwięcej 
procentowo ma Prawo i Sprawiedliwość, a druga jest 
Platforma Obywatelska. A więc jeżeli są 3 manda-
ty… Można łatwo przewidzieć, że nie znajdzie się 
ugrupowanie, które zdobędzie kilkanaście czy 20%. 
W związku z tym jak będą 3 mandaty, to ten, kto 
wygra… Jeżeli wygra Prawo i Sprawiedliwość, bo 
będzie miało ileś tam procent, to zdobędzie pierwszy 
mandat. Drugi mandat według tej symulacji zdobę-
dzie pewnie Platforma Obywatelska. Trzeci mandat 
prawdopodobnie zdobędzie kandydat PiS, chyba że 
będzie jeszcze ktoś, kto, że tak powiem, rzeczywiście 
wyskoczy. Jest całkiem możliwe, że ktoś zdobędzie 
więcej głosów i że w jakimś okręgu wyborczym man-
dat zdobędzie ktoś z innej partii politycznej. Okej, 
zgadzamy się z tym wszystkim.

Mówimy tu o takiej średniej symulacji. To jest coś, 
co może się wydarzyć. Jest to tylko i wyłącznie symu-
lacja. Jest jasne, że w okręgach wyborczych również 
inny kandydat może uzyskać poparcie, ale z uwagi na 
wszelkie sondaże, jakie są prowadzone, prawdopodo-
bieństwo tego jest bardzo małe. Jeśli w takim okręgu 
wyborczym znajdzie się np. pan senator Borowski, 
w okręgu 1-mandatowym, to on wygra wybory. No 
i okaże się… Wystartuje jako niezrzeszony, zdobędzie 
mandat w okręgu wyborczym i będzie go miał. Ale 
my nie mówimy teraz o pojedynczych przypadkach, 
tylko mówimy o symulacji. Mniej więcej tak jest to 
przedstawione przez Biuro Legislacyjne. Jak pań-
stwo nie możecie zrozumieć, jakie mogą być wyniki 
wyborów…

Wyniki wyborów będą faktycznie po wyborach. 
Dopiero wtedy będziemy je znać. Oczywiście w po-
szczególnych okręgach wyborczych może być różnie, 
ale weźcie państwo pod uwagę, rozsądnie trochę po-
myślcie, jakie są sondaże i jakie są szanse. I koniec. 
Mogą być odstępstwa, ale jak się to wszystko ułoży, 
to już wiadomo. Najwięcej mandatów przy obecnych 
sondażach… Nie wiadomo, jak będzie w maju, proszę 
państwa. Poczekajmy. Ale przy obecnych sondażach 
najwięcej mandatów zdobędzie PiS, potem Platforma 
Obywatelska, a potem nie wiadomo. Bo nie wiadomo, 
czy ktoś…

(Senator Krzysztof Mróz: Bo ma największe po-
parcie.)

I trzecie pytanie. Czy ta zmiana, którą propo-
nujemy, uprości system wyborczy, czy go bardziej 
skomplikuje? Czy ten de facto jeden w pierwszym 
etapie przyznawania mandatów okręg wyborczy, czyli 
Polska+, to rozbijanie mandatów plus ten, powiedzmy, 
wędrujący mandat, to jest prostsze czy trudniejsze 
rozwiązanie w stosunku do tego, co proponujemy? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy pan senator Pociej też do… Panie Senatorze?
(Senator Aleksander Pociej: Tak, Pani Marszałek, 

pytanie do pana senatora Borowskiego.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Może później, chcecie 

go wykończyć?)
Dobrze, to za chwileczkę
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
No właśnie.
Panie Senatorze Czerwiński – zacznę od pana py-

tania – mógłbym też powiedzieć, że jest prawda, tylko 
prawda i… No, nie będę kończył tego powiedzenia. 
Możemy dyskutować na ten temat. Panie Senatorze, 
troszeczkę ścisłej matematyki, trochę prostych rzeczy 
i wszystko przecież jest jasne. Jeżeli chodzi o to, czy 
w okręgu wyborczym 3-mandatowym są zachowa-
ne proporcje… Wszystko zależy od tego, co prawo 
mówi. Mówimy o progu, który ma być 5-procento-
wy. A więc mówimy: efektywny zawsze może się… 
Mówimy, że nie. W okręgu 3-mandatowym kiedy 
będzie zachowana zasada proporcjonalności? Jeżeli 
zapiszemy w ustawie, że próg będzie wynosił 20%, 
to tak, ale prawo unijne mówi, że nie więcej niż 5%, 
a w innych krajach są i mniejsze progi. W związku 
z tym czy ta proporcja będzie zachowana, czy nie? No, 
trzeba połączyć jedno i drugie. Próg początkowy… 
Chyba to jest jasne?

To może już od razu, bo odpowiedź jest podob-
na… Po części kieruję to do pana senatora Mroza. 
A więc tak: okręgi wyborcze będą miały od 3 do 
6 mandatów. Symulacja to zawsze jest coś, co po-
kazujemy, żeby zobaczyć, co może się wydarzyć 
po wyborach. Dlatego robimy jakąś symulację. Ale 
oczywiście to jest tylko i wyłącznie symulacja, nic 
więcej. Ona mówi o jakimś uśrednieniu, o tym, że tak 
mniej więcej można to liczyć, ale to nie znaczy, że 
w poszczególnych okręgach wyborczych nie będzie 
inaczej. Może być taka sytuacja, że partia przekroczy 
10% w skali kraju, jeżeli zsumujemy to wszystko, 
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(senator P. Florek) Próg efektywny… Po wyborach, jak już są wyniki 
wyborów, wiemy, ile trzeba było uzyskać procent, 
żeby mieć mandat. W ustawie jest zapisane, że próg 
wynosi 5%. Z góry wiemy, że próg efektywny, liczony 
faktycznie po wyborach… To będzie zdecydowanie 
więcej. Mamy tu po prostu oszustwo. W prawie mamy 
zapisane oszustwo. Jest nieprawdą, że jest możliwe 
osiągnięcie progu maksymalnie 5-procentowego. 
Jest to po prostu niemożliwe. Tak jak panu mówiłem, 
proporcjonalność zależy oczywiście od tego progu. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Pociej ma pytanie do pana senatora 

Borowskiego. Tak?
(Senator Aleksander Pociej: Tak jest.)
Proszę zadawać pytanie.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, we Francji ordynacja wyborcza 

jest tak skonstruowana, że od wielu, wielu lat partia 
rodziny pani Le Pen mimo uzyskiwania 20–25% nie 
wchodzi do parlamentu. Z kolei europejska ordyna-
cja wyborcza jest skonstruowana według tych zasad, 
o których tutaj dzisiaj mówimy, i bez żadnego pro-
blemu przedstawiciele Frontu Narodowego zasiadają 
w Parlamencie Europejskim. I ja mam takie wraże-
nie… Nie chcę tutaj polemizować ze statystykami, 
bo na tym specjalnie się nie znam, ale jeżeli… Moje 
pytanie jest następujące. Jeżeli prawdziwa jest in-
terpretacja naszego Biura Legislacyjnego, to z kolei 
w Polsce będzie odwrotny system, system, który bę-
dzie blokował małe partie, doprowadzając do dwupar-
tyjnego systemu reprezentacji. Moje pytanie jest takie: 
czy uważa pan, że cała nasza filozofia, jeżeli chodzi 
o wybory, o konstrukcję parlamentaryzmu, będzie 
prowadziła do takich wyników i takiego postawie-
nia sprawy, że finalnie będziemy mieli do czynienia 
z systemem dwupartyjnym?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje jeszcze pan senator Jan Filip 

Libicki. Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Dziękuję bardzo.
Ja mam następujące pytanie. Otóż…
(Głos z sali: Do kogo?)
Do pana senatora Gogacza.

Bo ma największe poparcie. Ta ordynacja idzie 
w kierunku dwubiegunowości. Jeżeli w okręgu wy-
borczym jest 50 mandatów i ustalamy próg 5-pro-
centowy, to wiadomo, że ten na końcu, trzydziesty, 
czterdziesty… Bo jak za każdym razem podzieli-
my przez dwa… On w końcu ten mandat dostanie. 
Ale jeżeli na okręg przypada nie 50 mandatów, a 3 
mandaty, no to… To jest chyba jasne i oczywiste. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, czy 

mogę dopytać?)
Tak, Panie Senatorze.
Proszę zostać na mównicy, bo senator Czerwiński 

o coś dopyta.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pytanie jest bardzo proste. Ja nie pytałem o symu-

lację, przewidywania itd. Ja pytałem o prawo. To jest 
pytanie zero-jedynkowe.

Są 2 ograniczenia w prawie europejskim. Tak nam 
to przedstawiono. Wybory muszą być proporcjonalne. 
Pytanie jest takie: czy wybory z przeliczaniem głosów 
na mandaty według reguły D’Hondta są proporcjo-
nalne w przypadku okręgów 3-mandatowych? To jest 
zero-jedynkowe: tak albo nie. Nie pytam o stopień 
proporcjonalności.

Drugie pytanie. Czy chodzi o próg ustawowy, czyli 
maksymalny 5-procentowy próg ustalony w prawie, 
czy też próg efektywny liczony osobno dla każdego 
okręgu po akcie wyborczym? W każdym razie…

(Głos z sali: Falandyzacja…)
To jest bardzo proste pytanie. Jeszcze raz: chodzi 

o próg ustawowy, czy efektywny?
Pierwsze pytanie. Czy wybory w okręgu 3-manda-

towym przy przeliczaniu mandatów zgodnie z regułą 
D’Hondta – chodzi o zamianę głosów na mandaty – są 
proporcjonalne? Nie pytam, jak proporcjonalne, tylko 
czy są proporcjonalne.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.

Senator Piotr Florek:
Panie Senatorze, mam panu cały czas powtarzać 

to samo?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie. Proszę powie-

dzieć.)
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– powtarzam: będzie musiał – otrzymać komitet 
wyborczy, żeby uzyskać mandat”? Przecież to jest 
oczywista nieprawda.

Po drugie, chciałbym pana zapytać o pana stwier-
dzenie, że zmiana w ordynacji wyborczej może skut-
kować zmniejszeniem frekwencji. Pan marszałek zna 
na pewno frekwencję w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego. W ostatnich wyborach ona wyniosła 
23,83%. To jest najniższa frekwencja ze wszystkich 
frekwencji w wyborach organizowanych w Polsce.

Po trzecie, pan marszałek na pewno wie, że ta 
obecna ordynacja, zwana potworkiem Giertycha… 
Nie ujawniam tu żadnej tajemnicy, bo pana mece-
nas Giertych przyznał się do autorstwa tego sposobu 
przeliczania głosów na mandaty i pisał go ewidentnie 
w 2004 r. w interesie Ligi Polskich Rodzin, której 
szefował. Czy pan wie, że ta obecna ordynacja może 
spowodować przy pewnym niekorzystnym rozłoże-
niu głosów, że np. aż 8, a w skrajnym przypadku 
13 okręgów wyborczych nie będzie miało żadnego 
przedstawiciela? Czy jest to arytmetycznie możliwe?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję, Panie Marszałku. Bo minuta 

już dawno minęła.
Proszę bardzo, pan senator Borowski, a potem pan 

senator Gogacz.

Senator Marek Borowski:
Dobrze więc, zaczniemy od pytania pana senatora 

Pocieja, mianowicie czy wybory większościowe – tak 
to można określić – odpowiadają naszej tradycji itd., 
itd. Powiem szczerze, że nie chcę w tej sprawie się 
wypowiadać. No, wydaje mi się, że co ekspert, co 
polityk, to zdanie. Są u nas zwolennicy ordynacji 
większościowej, jednomandatowych okręgów, znani 
skądinąd i nawet czasami bardzo agresywni w tym 
względzie. Są tacy, a jak na razie oni dominują, któ-
rzy mówią o tym, że ordynacja proporcjonalna jest 
ordynacją lepszą. Ja osobiście jestem zwolennikiem 
ordynacji proporcjonalnej do Sejmu – mówię o na-
szych wyborach krajowych – ale to nie ma żadnego 
znaczenia, moja opinia nie ma znaczenia. Jeżeli cho-
dzi o wybory do Parlamentu Europejskiego, to decy-
zja Rady Europejskiej z 2002 r. zdecydowanie mówi 
o wyborach proporcjonalnych. I teraz jest pytanie: czy 
to się interpretuje w sposób scholastyczny, tak jak to 
proponował – ja się rozglądam za panem senatorem 
Czerwińskim – pan senator Czerwiński czy jak na 
posiedzeniu komisji proponował pan senator Mróz? 
Senator Mróz mówił: „No i o co chodzi? Przecież 
wybory są proporcjonalne, no bo listy się zgłasza, 
i jest zapisany próg 5-procentowy. No to o co cho-
dzi? To znaczy, że to jest zgodne z tym, czego Unia 

Otóż z tej ekspertyzy biura prawnego Senatu wy-
nika… Ja nie chcę teraz wchodzić w to, czy ona jest 
dobra, czy zła, ale z niej wynika mniej więcej tyle, 
że zasada europejska jest taka, że powinien być za-
chowany próg wyborczy i powinna być zachowana 
zasada proporcjonalności. Z tej opinii wynika też, 
że możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że 
te 2 elementy nie będą zachowane. I teraz moje py-
tanie jest następujące: czy ordynacja do Parlamentu 
Europejskiego jest, że tak powiem, wyłącznie domeną 
prawa krajowego, czyli jaką sobie ordynację uchwa-
limy, taką będziemy mieli, nawet jeśli naruszymy 
te 2 elementy, to nikomu nic do tego, czy też będzie 
tak, że w sytuacji, w której to naruszenie zostanie 
stwierdzone np. przez Komisję Europejską, Komisja 
Europejska będzie zwracała uwagę w tej sprawie? 
Od razu mówię, bo pan senator Mróz na posiedzeniu 
komisji mi zarzucił, że podpowiadam opozycji inter-
wencję, że nie, tak nie jest. Ja się troszczę o to, żeby 
nie wydłużać…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie 
Senatorze, pytanie.)

…procesu uchwalania nowej ordynacji do 
Parlamentu Europejskiego. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję również.
Pan marszałek Adam Bielan. Proszę bardzo.

Senator Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Ja już dałem spokój panu senatorowi Florkowi, 

bo on jest nieprzemakalny na argumenty albo, taką 
mam przynajmniej nadzieję, to jest wersja dla niego 
lepsza…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
pytanie.)

…musi na nie być nieprzemakalny.
Chciałbym zapytać pana marszałka Borowskiego, 

bo on, jeśli chodzi o arytmetykę, jest postacią wybit-
ną. Jeśli weźmie się pod uwagę te wyliczenia, które 
pan na pewno też zna, z 2014 r. i jeśli przyjmie się 
obecnie wprowadzoną zmianę w ordynacji oraz to, że 
PSL wzięłoby mandat po tych zmianach, 1 mandat, 
ale wzięłoby, że SLD wziąłby 2 mandaty – pan oczy-
wiście zna przypadek swego byłego kolegi partyjnego 
wybitnie popularnego w swoim okręgu wyborczym, 
pana posła Zemke, który tam bierze mandat nawet 
przy niskich wynikach SLD – to czy można napi-
sać tak, jak napisano w opinii Biura Legislacyjnego: 
„W Polsce efektywny próg wyborczy będzie wyno-
sił 16,5%. Tyle głosów w skali kraju będzie musiał 

(senator J.F. Libick)



248
64. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy

(senator M. Borowski) PiS, i też miała 19 mandatów. To była czysta propor-
cjonalność i gwarancja, przede wszystkim gwarancja. 
Otóż w tym systemie, który jest tutaj proponowany, 
takiej gwarancji nie ma. Ja mogę pokazać… My się 
tutaj odwołujemy, to znaczy pan marszałek Bielan 
odwołuje się do wyników wyborów z 2014 r. No ale 
my jesteśmy w roku 2018, blisko 2019 i mniej więcej 
wiemy, jak się dzisiaj kształtują proporcje. I przecież 
ci, którzy wnieśli ten projekt…

(Senator Jan Filip Libicki: Też to wiedzą.)
…to policzyli, no. Przecież to są inteligentni lu-

dzie, oni to sobie policzyli. Jaką mamy dzisiaj sy-
tuację? Mamy mniej więcej… Wyniki sondaży są 
różne, ale PiS nie schodzi poniżej 35%, Platforma, 
no, ma 20–25% razem z Nowoczesną. Weźmy tyl-
ko te dwa główne ugrupowania i popatrzmy, pro-
szę państwa, jak się kształtuje podział mandatów 
według systemu D’Hondta. No, napisałem to tutaj 
tak, że trochę widać, a trochę nie widać… Pierwszy 
mandat w okręgu trzymandatowym bierze PiS – 
35%, drugi mandat bierze Platforma z Nowoczesną 
– 25%, trzeci mandat bierze PiS, bo 35 podzie-
lone na 2 to jest 17,5%. We wszystkich okręgach 
trzymandatowych 2 mandaty bierze PiS, 1 mandat 
bierze Platforma. W ten sposób jest załatwionych 
5 okręgów. Przechodzimy do okręgów czteroman-
datowych. W okręgach czteromandatowych 25 dzie-
limy na 2 i dostajemy 12,5. Nikt nie ma więcej. PiS, 
gdy podzieli się jego wynik przez 3, ma 11,3. Gdyby 
PiS dostał więcej, to wziąłby jeszcze i ten mandat. 
W okręgu czteromandatowym 2 mandaty weźmie 
PiS, 2 mandaty weźmie Platforma. W ten sposób 
jest załatwionych 10 okręgów. W okręgu pięcioman-
datowym 35 dzielimy przez 3 i jest 11,3. Nikt nie 
będzie miał więcej niż 11,3. Trzeci mandat bierze 
PiS. W związku z tym w okręgu pięciomandatowym 
jest taki podział: 3 mandaty – PiS, 2 mandaty – 
Platforma. Zostają dwa okręgi sześciomandatowe, 
gdzie schodzimy na poziom 8,8. Ale to tylko w tych 
okręgach. Jeżeli którakolwiek partia dostanie te 8,8 
czy 9, to rzeczywiście złapie 1 mandat, w pozosta-
łych musi zdecydowanie przekroczyć 10%. A więc, 
proszę państwa, nie obrażajmy się wzajemnie, nie 
obrażajmy wzajemnie naszej inteligencji. Po prostu 
ta ordynacja jest na to obliczona, zwyczajnie. Te 
małe ugrupowania być może gdzieś się przebiją, 
być może, ale zdrowy rachunek pokazuje, że żad-
nej gwarancji nie ma. Ugrupowanie, które dostanie 
5,5%, 6%, 7%, 8% ma prawie pewność… Prawie, bo 
nie mogę powiedzieć… No, w okręgu sześcioman-
datowym może się coś zdarzy… A więc ma prawie 
pewność, że nie dostanie mandatu. Na tym rzecz 
polega. Udowadnianie, że to jest zgodne z decyzją 
Rady Europejskiej, jest karkołomne, po prostu kar-
kołomne. Ja się nie obawiam tak jak senator Libicki, 
który zastrzegał, że on niczego nie sugeruje…

Europejska wymaga”. Otóż nie. W jaki sposób Unia 
Europejska miała zapisać decyzję o tym, że wybory 
mają być proporcjonalne? No przecież nie może pisać 
o tym, że np. nie może być okręgów wyborczych czy 
że kraj ma być jednym okręgiem. Były takie próby. 
Były próby ujednolicenia ordynacji wyborczej do 
Parlamentu Europejskiego w skali wszystkich kra-
jów, ale się nie udały. I pozostawiono krajom decy-
zję co do tego, że np. mogą być okręgi wyborcze, 
proszę bardzo, może być system D’Hondta albo inny 
system, wszystko jedno, ale jedna zasada musi być 
przestrzegana: że zapewnia się maksymalną obecność 
różnego rodzaju ugrupowań i ruchów w Parlamencie 
Europejskim pod warunkiem, że przekroczą próg, bo 
pozwolono ustalić próg – uwaga – maksymalnie 5%. 

(Głos z sali: Tak jest, maksymalnie.)
Maksymalnie. Bo obawiano się, że jeżeli się tego 

nie zrobi, to będą właśnie tego rodzaju próby, że się 
ustali próg 10%, 15%, 20% i faktycznie nic z tej pro-
porcjonalności nie będzie. I teraz my musimy inter-
pretować tę propozycję, która leży dzisiaj na stole, 
czyli 13 okręgów wyborczych, głównie 3-mandato-
wych i 4-mandatowych, tam jest po 5 okręgów 3-man-
datowych i 4-mandatowych, 1 okręg 5-mandatowy i 2 
okręgi 6-mandatowe… No, my musimy interpretować 
tę propozycję w kontekście decyzji Rady Europejskiej 
mówiącej o tym, że wybory muszą być proporcjo-
nalne. 

No i teraz tak… Tu jakby płynnie przechodzę do 
tego, o co pytał pan marszałek Bielan. Ja rozumiem, 
że to stwierdzenie o progu efektywnym może być 
różnie interpretowane, i panowie, pan marszałek i pan 
senator Florek, przerzucali się zarzutami, kto czego 
nie rozumie. Wydaje mi się, że to wynikało raczej 
z niezrozumienia czy może z braku jakiejś takiej ści-
ślejszej definicji tego progu efektywnego. Ten próg 
efektywny pokazuje tyle, że może zaistnieć taka sy-
tuacja, że ugrupowanie, które uzyska poparcie lekko 
poniżej tego progu, nie dostanie ani jednego mandatu. 
To nie oznacza, że ona zaistnieje, to nie oznacza, 
że można tak sobie liczyć, wprost robić porównania 
z rokiem 2014, tylko to oznacza, że może zaistnieć 
taka sytuacja. Otóż w ordynacji, którą mamy do tej 
pory, taka sytuacja była niemożliwa. Mało tego, każde 
ugrupowanie, które przekraczało 5%, miało gwa-
rancję, że otrzyma mandaty. Powiem więcej: mogło 
sobie obliczyć, ile mandatów otrzyma. 5% z małym 
ogonkiem dawało 2 lub 3 mandaty. I jak popatrzymy 
na wyniki tych ostatnich wyborów, z 2014 r., to zoba-
czymy, że SLD miało tam mniej więcej 9,5%, a jak 
pomnożymy 9,5% przez 51 mandatów, to widać, że 
dostajemy 5 mandatów. PiS miał 31,78%, jak to po-
mnożymy przez 51 mandatów, to wyjdzie 19 manda-
tów. Platforma miała 32%, czyli prawie tyle samo, co 
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(senator M. Borowski) Senator Adam Bielan:

Nie, nie. Ja powiedziałem, że w wielu okręgach 
może nie być mandatu. Gdyby 10 komitetów zebrało 
po 10%, to wówczas z 8 okręgów nie byłoby żadnego 
przedstawiciela, a jeżeli zdarzy się, że 17 list wybor-
czych zbierze po 5,8%, to tylko 3 okręgi na 13 będą 
reprezentowane w Brukseli.

Senator Marek Borowski:
Rozumiem. Ja nie znam tych obliczeń, ale zakła-

dam, że są prawidłowe. Ktoś to zrobił. Rzeczywiście 
ta ordynacja mogła nieść ze sobą takie niebezpieczeń-
stwo, chociaż liczby, które pan marszałek podaje, np. 
że wszyscy zdobywają po 10% czy coś takiego… 
To jest u nas kompletnie nierealne, ale – jeszcze raz 
pozwolę sobie to powtórzyć – propozycja podziału na 
4 okręgi kompletnie eliminuje tego rodzaju ryzyko, 
a jednocześnie pozwala zachować proporcjonalność.

Jeśli są jeszcze jakieś pytania do mnie, to odpo-
wiem.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Jest dużo.
Pan senator Pająk.
(Senator Andrzej Pająk: Nie. Ja…)
(Senator Marek Borowski: To nie do mnie.)
Pan senator Misiołek.
(Senator Andrzej Misiołek: Ja też nie do…)
(Senator Marek Borowski: To ja zejdę z mównicy.)
Przepraszam.
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
(Senator Stanisław Gogacz: To było pytanie pana 

senatora Libickiego.)
Dobrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
(Głos z sali: Do senatora Gogacza.)
(Senator Stanisław Gogacz: Do mnie było pyta-

nie.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Senatorze, powracamy tutaj do dyskusji 
dotyczącej zasady proporcjonalności i ustawowego 
progu 5%.

Z definicji wiemy o tym, że system proporcjonal-
ny wymaga okręgów wielomandatowych. W okręgu 
1-mandatowym nie ma systemu proporcjonalnego. 
Kiedy wczytujemy się w to przedłożenie, w usta-
wę, nad którą dyskutujemy, ustawę nowelizującą, 

(Senator Jan Filip Libicki: Tak…)
…absolutnie, on tylko mówi… A ja chcę powie-

dzieć, że ja sugeruję, ja sugeruję. Ja uważam, że 
nasi parlamentarzyści europejscy, którzy reprezen-
tują inne ugrupowania niż Prawo i Sprawiedliwość, 
powinni postarać się o wypowiedź Komisji 
Europejskiej w tej sprawie, a być może, jeśli ist-
nieje taka droga, o zaskarżenie tej ordynacji do 
Trybunału Sprawiedliwości jako sprzecznej z de-
cyzją Rady Europejskiej w sposób ewidentny. O co 
tutaj chodziło, o co chodzi Unii Europejskiej? Cały 
czas jest problem reprezentatywności Parlamentu 
Europejskiego, tego, czy on odzwierciedla różne 
opinie, idee itd., itd. No, jakby tak wszystkie kraje 
poszły w takim kierunku, tobyśmy mieli po 2, 3, 
góra 4 ugrupowania w Parlamencie Europejskim, 
które reprezentowałyby tylko część społeczeń-
stwa europejskiego. Cała reszta odwracałaby się 
od Europy. Bo jeśli nie miałaby swoich reprezen-
tantów, jeśli nie miałaby tam nic do powiedzenia, 
jeśli nie mogłaby wejść w koalicję, bo miałaby 1 
posła, to tę Unię Europejską by po prostu zwalcza-
ła. I idziemy taką drogą.

Jeżeli chodzi o Romana Giertycha i to, co on 
w swoim czasie wymyślił… Jest to prawda, że od 
samego początku, od momentu, kiedy ta ordynacja 
została uchwalona, podnosiły się głosy, że ona jest 
dziwaczna. Ona oczywiście ma dziwne elemen-
ty, te wędrujące mandaty. To prawda. No ale ma 
też podstawową zaletę, o której powiedziałem, 
że każde ugrupowanie, które przekroczyło 5%, 
ma mandaty.

Dlatego też – każda pliszka swój ogonek chwali – 
zaproponowałem poprawkę, która stała się wnioskiem 
mniejszości. Ona mówi o 4 okręgach wyborczych, 
o podzieleniu Polski na 4 okręgi wyborcze. Jest tu 
gwarancja, że będą przedstawiciele z tych okręgów 
wyborczych i że jednocześnie zostanie zachowana 
proporcjonalność. Nawet z rachunku, który państwu 
pokazałem, wynika, że jeśli w okręgu byłoby 12 
mandatów… Tu już schodzimy bardzo nisko z tymi 
procentami. To już dojdzie do 5%. I wtedy będzie 
właściwie pewność, że w takim czy w innym okręgu 
te mandaty się otrzyma.

Na końcu nie bardzo zrozumiałem to, co powie-
dział pan marszałek Bielan. On powiedział, że przy 
obecnej ordynacji może dojść do takiej sytuacji, że 
z 13 okręgów nie będzie żadnego przedstawiciela. Nie 
wiem, czy… Dobrze usłyszałem? Gdyby pan marsza-
łek zechciał to wyjaśnić…

(Senator Adam Bielan: Tak oczywiście. 
Jeżeli…)

Jest tylko 13 okręgów. To znaczy, że nikogo nie 
będziemy mieli w Parlamencie Europejskim?
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(senator S. Gogacz) Senator Jerzy Wcisła:

Ja także mam pytania do senatora Stanisława 
Gogacza.

Pierwsze pytanie dotyczy zasady proporcjonal-
ności. Z mojej wiedzy wynika, że zasada proporcjo-
nalności dotyczy reprezentacji politycznych, a nie 
regionalnych, a tu co chwilę miesza się te pojęcia. 
Może czegoś nie wiem? Prosiłbym o wyjaśnienie tej 
sprawy.

A druga sprawa to jest to, o co pytał też senator 
Mieczysław Augustyn, czyli analiza skutków wpro-
wadzenia tej zmiany ustawowej. Jeżeli się wprowa-
dza jakąś zmianę, to trzeba przewidywać skutki. Czy 
zrobiono taką symulację, jakie byłyby skutki wpro-
wadzenia tego rozwiązania prawnego w dotychcza-
sowych wyborach? I czy z takiej analizy wynika, że 
partie, które osiągnęły próg 5-procentowy, miałyby 
swoją reprezentację, czy jej nie miałyby? A jeżeli nie 
miałyby, to jaki poziom poparcia musiałyby osią-
gnąć, aby uzyskać swoją reprezentację w Parlamencie 
Europejskim? Bo przypomnę, że teraz partie, które 
uzyskały 5,3% poparcia, mają swoją reprezentację. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Bardzo proszę o odpowiedzi.

Senator Stanisław Gogacz:

Panie Senatorze – zwracam się do pana senatora 
Mieczysława Augustyna – pan założył, że my wykra-
czamy poza przepisy Unii Europejskiej, jeżeli chodzi 
o próg wyborczy, a ja nie mogę się z czymś takim 
zgodzić, dlatego że pan jakby miesza dwa progi, próg 
efektywny z progiem ustawowym. No, my…

(Senator Mieczysław Augustyn: Matematyka, 
Panie Senatorze. Matematyka.)

Jeżeli chodzi o próg ustawowy, to my ten próg po 
prostu zachowujemy, jeżeli zaś chodzi o próg efek-
tywny, no to możemy po prostu… Wie pan, mogą być 
różne sytuacje, ale nigdzie w ustawie nie jest zapisane, 
jak wielki ten próg będzie. To są po prostu symulacje, 
to są przewidywania i trudno… Zasadę proporcjo-
nalności i zasadę 5-procentowego ustawowego progu 
wyborczego zachowujemy, do tego jesteśmy zobo-
wiązani. A jak się rozłożą głosy wyborców w czasie 
kampanii, to jest następna sprawa. A jeżeli chodzi 
o system proporcjonalny, to on, tak jak już wcześniej 
mówiłem, po prostu wymaga okręgów wielomandato-
wych. I tutaj ja nie widzę jakiejś sprzeczności, jeżeli 
chodzi o zapisy, które są w tej ustawie. To tyle.

w art. 340a w §1, widzimy zapis mówiący o tym, 
że w okręgu wyborczym wybiera się co najmniej 3 
posłów.

Chciałbym przypomnieć – wspominali już o tym 
senatorowie, którzy wcześniej zabierali głos – że są 
okręgi, które posiadają obecnie 2 mandaty, 2 posłów 
do Parlamentu Europejskiego. Było tu przywoływane 
np. lubelskie.

Panie Senatorze, już tylko krok dzieli nas do 
okręgu 1-mandatowego. Przy 2 mandatach jest 
zachowana zasada proporcjonalności. Tak jak mó-
wiłem wcześniej, jest to okręg wielomandatowy, 
ale są tu tylko 2 mandaty. A teraz wprowadzamy 
zapis mówiący o tym, że minimum 3 posłów… 
Oczywiście to, czy będzie to minimum… Bo z sy-
mulacji wynika, że to będzie od 3 do 6 posłów. Ale 
w dalszej części art. 340a, w §2, mamy informa-
cję, że ustalenie liczby będzie dokonywane według 
procedury, która jest w art. 340a §2 przedstawiona. 
A jeżeli chodzi o te 5%… No, cały czas mówi-
my o ustawowych 5%, ja już nie chcę powtarzać 
tego, co tu było mówione… Wszystko, co się wiąże 
z progiem efektywnym, to jest przyszłość, to jest 
abstrakcja, to są po prostu symulacje. A to, co jest 
pewne, to 5%.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja mam pytanie.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Augustyn, tak? Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Zgłaszam się od jakiegoś czasu, bo… My tutaj, 
Panie Senatorze – zwracam się do pana senatora 
Gogacza – jesteśmy od tego, żeby przewidywać 
realne skutki wprowadzania zmian, nie coś, co jest 
tam zapisane, tylko to, jak to będzie rzeczywiście. 
Dlatego tak ważny jest efektywny próg wybor-
czy. I teraz, ponieważ ten próg jest grubo powy-
żej tego, czego domaga się Rada w swojej decyzji, 
chcę zapytać, czy rozmawialiście państwo o tym, 
co nam grozi za złamanie tych przepisów w Unii 
Europejskiej. Czy było to przedmiotem dyskusji, 
troski senatorów? Skoro tak jawnie i tak maksymal-
nie w stosunku do innych krajów łamiemy przepisy 
Unii Europejskiej, to co dalej? Bo my tu, w Senacie, 
musimy pytać, co dalej, jaki będzie skutek. Czy 
o tym była mowa?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Wcisła.
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(senator S. Gogacz) Senator Konstanty Radziwiłł:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco… Do pana sena-

tora Gogacza mam pytanie. Ja nie czuję się eksper-
tem, ale porównuję tutaj różne opinie i widzę, że jest 
duża grupa mówców, którzy bronią obecnej ordyna-
cji czy obecnego kodeksu, który w art. 335 mówi: 
„W podziale mandatów uwzględnia się wyłącznie 
listy kandydatów tych komitetów wyborczych, które 
otrzymały co najmniej 5% ważnych głosów w skali 
kraju”. Mówią, że ten zapis jest zgodny z wymaga-
niami Komisji Europejskiej. Rozumiem, że takie jest 
stanowisko tych, którzy mówią, że nie trzeba czy nie 
wolno tego zmieniać. O efektywnym progu wybor-
czym nie ma w ogóle mowy w przepisach, bo to jest 
po prostu wynik wyborów. To jest wynik wyborów, 
który mówi, że jeśli ktoś uzyskał… że mandaty uzy-
skali tylko ci, którym… no, akurat tak obliczono, 
uzyskali tyle albo tyle procent w wyborach. Proszę 
mi powiedzieć… Co prawda pan marszałek Borowski 
w swoim wywodzie, bardzo interesującym, mówił, 
że ten próg wyborczy 5% w praktyce jest również 
gwarancją, czyli można powiedzieć, że każdy, kto 
dostanie 5%, dostanie mandat, ale to nie jest wyma-
gane ani w ordynacji, ani przez Komisję Europejską. 
Tak akurat u nas jest. Ale może się przecież wydarzyć, 
że np. 100% głosów zbierze jedna partia, i wówczas 
ci, co dostaną 5%, nawet nie mogą marzyć o żadnym 
mandacie. Prawda? Jest taka teoretyczna możliwość. 

A zatem chodzi mi po prostu o to, czy w ogóle 
rozważania na temat efektywnego progu wyborczego, 
w kontekście przepisów, nad którymi się pochylamy, 
mają sens. Chodzi o to, żeby zagwarantować… W za-
sadzie, można powiedzieć, przepisy mówią odwrot-
nie: ci, którzy uzyskują bardzo małe poparcie, nie 
mają szansy przy podziale mandatów. Czy nie o to 
chodzi w tych przepisach? Proszę mi powiedzieć, 
Panie Senatorze, czy jednak nie w taki właśnie sposób 
należy patrzeć na pojęcie efektywnego progu wybor-
czego, jako na po prostu element wyniku wyborów, 
a nie przepis czy wymaganie, które stoi przed nami. 
Dziękuję.

Senator Stanisław Gogacz:
Ja dzisiaj przywoływałem tu sytuację, jaka miała 

miejsce w latach dziewięćdziesiątych. Wtedy małe 
komitety wyborcze, małe partie polityczne, zostały 
niejako zmuszone do tego, żeby tworzyć duże pod-
mioty, łączyć się ze sobą. Można sobie wyobrazić 
taką sytuację – pan senator Radziwiłł tutaj to przy-
woływał – że może powstać jeszcze jeden podmiot, 
który skumuluje bardzo duże poparcie i będzie kon-
kurencyjny do tych podmiotów, które są w symu-
lacjach wymienione. Wszystko, co dotyczy progu 

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan senator 
Radziwiłł…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale czy w komisji 
była o tym mowa? Czy było… Bo opinia pana sena-
tora była raczej przewidywalna.)

No tak… Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o dys-
kusję… Dyskusja na pewno była obszerna, ale… 
No, była dyskusja na ten temat, ale ja nie potrafię… 
Musiałbym mieć stenogram z tej dyskusji, bo było 
bardzo wiele wątków, jeżeli chodzi o ewentualne 
scenariusze, jakie mogą się zdarzyć, jeżeli chodzi 
o wybory do parlamentu w kontekście właśnie 
wprowadzenia tych 13 okręgów wyborczych. Było 
bardzo dużo wypowiedzi, ale ja nie potrafię teraz, 
nie mam…

Wicemarszałek Adam Bielan:

Panie Senatorze, to jeszcze ja zadam panu py-
tanie. Czy przyzna pan, Panie Senatorze, że nie 
ma żadnych przeszkód, żeby ugrupowania, które 
zdobędą mniej niż 16,5% głosów – np. PSL, które 
w 2014 r. zdobyło 6,8%, czy SLD, które w 2014 r. 
zdobyło 9% głosów – mogły zdobyć, według tej 
proponowanej ordynacji wyborczej, mandaty do 
Parlamentu Europejskiego? Więc to, co mówi pan 
senator Florek o tym, że próg będzie wynosić re-
alnie 16,5%, jest całkowicie nieprawdziwe. Czy 
pan to przyznaje?

Senator Stanisław Gogacz:

Tak, to przyznaję, dlatego że nie możemy… Tym 
bardziej że, tak jak to już było…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nikt nam nie 
wmówi… białe jest białe, a czarne jest czarne…)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę nie prze-
rywać.)

Tak jak to już było przywoływane, jeżeli chodzi 
o 13 okręgów… No, tych 13 okręgów jednak się 
różni, jeżeli chodzi o barwy polityczne, jak rów-
nież pewne zainteresowanie wyborami itd. Trudno 
jest uśrednić sytuację w 13 okręgach, które składają 
się na całość państwa polskiego. Dlatego zakłada-
nie a priori, że będzie podobny próg efektywny do 
zdobycia przynajmniej jednego mandatu, na wyso-
kości 16,5%… No, uważam, że to jest zbyt daleko 
posunięte…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Radziwiłł.
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(senator S. Gogacz) który jest europosłem z Wielkopolski, mówi, że 
Wielkopolska będzie miała 4 mandaty, a z drugiej 
strony w symulacji przygotowanej przez Biuro 
Legislacyjne Senatu jest napisane, że Wielkopolska 
będzie miała 5 mandatów. Do tego wszystkiego to się 
liczy od ogólnej sumy 51 mandatów. Mamy jednak 
brexit i w wyniku tego brexitu może się okazać, że 
tych mandatów nie będzie 51, tylko 52 lub więcej. Czy 
pani byłaby w stanie odpowiedzieć mi jako miesz-
kańcowi Wielkopolski, ilu europarlamentarzystów 
Wielkopolanie będą wybierali w tych wyborach? 
Jeśli nie będzie pani w stanie, to ja się oczywiście 
nie obrażę. Zrozumiem, bo to jest skomplikowana 
materia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuje bardzo.
Pan senator Rulewski. Też do pani szefowej KBW?

Senator Jan Rulewski:
Nie badałem korzyści, jakie wynikają dla Polski 

z tej ordynacji, ale niewątpliwie da się zauważyć, 
że tego rodzaju ordynacje tworzą pewien lokalizm, 
pewną petryfikację systemu administracyjnego, po-
działu. Senator Libicki słusznie zaniepokojony jest, 
choć tym razem nie tyle o Polskę – wiem jednak, że 
on bardziej myśli o Polsce…

(Głos z sali: O Wielkopolskę.)
O Wielkopolskę… No, Wielkopolska i Polska to nie-

mal synonimy. Prawda? To pewna jedność z plusem…
Ja mam obawy, że to po prostu będzie wpływało, 

wywoływało podziały czy ustalenia, które nijak się 
mają do aktu wyborczego. Owszem, wybór senato-
rów jest związany z okręgami, ale teraz już nawet 
nie z województwem, tylko z częścią województwa. 
A przecież w przypadku tych wyborów bynajmniej 
nie chodzi o to, żeby wybrać lokalnego polityka, 
tylko żeby wybrać polityka polskiego zasiadającego 
w Parlamencie Europejskim. Czy państwo, tworząc 
tego rodzaju zapisy, nie dążycie właśnie do lokalności 
i w gruncie rzeczy do osłabienia pozycji tych euro-
parlamentarzystów?

Wicemarszałek Adam Bielan:
To jest bardzo ważny argument za listą krajową, 

i to można rozważać, Panie Senatorze, ale obecna 
ordynacja też zakłada istnienie okręgów wyborczych.

Pan senator Florek, zanim oddam głos szefowej 
KBW.

Senator Piotr Florek:
Obecna ordynacja zakłada właśnie jeden okręg 

wyborczy w skali kraju, ale podział w 13 okręgach.

efektywnego… Poza ustawowym i efektywnym jest 
jeszcze próg naturalny, który też można przywoły-
wać, dotyczący liczby głosów, które zostały oddane 
na poszczególne komitety. Nie ma zapisu o progu 
efektywnym w przedłożeniu ustawowym, natomiast 
jest zapis mówiący o 5%, jest zapis mówiący o tym, 
że co najmniej 3 posłów otrzymuje mandaty w 1 okrę-
gu. Zasada proporcjonalności, co tutaj już przywo-
ływałem… Mówiłem o tym, że zgodnie z zasadą 
proporcjonalności to musi być więcej niż 1 mandat 
w 1 kręgu. I to wszystko zostało tu zagwarantowane. 
No, na temat progu efektywnego można dużo mó-
wić. Biuro Legislacyjne przygotowało najróżniejsze 
wskazania, symulacje dotyczące tych 13 okręgów, 
które wprowadzamy. Ten efektywny próg wyborczy 
też jest tutaj omówiony. To są wielkości od 11% do 
20% – taki elektorat musiałby wziąć udział, poprzeć 
dany komitet, żeby ten pierwszy mandat i ewentualnie 
następne mogły zostać uzyskane. Takie symulacje 
są przygotowane, natomiast przyszłość nie jest nam 
znana i nie wiemy, co się jutro, pojutrze wydarzy. I tu 
się oczywiście zgadzam z panem senatorem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń.
Dziękuję bardzo wszystkim panom sprawozdaw-

com.
Otwieram dyskusję… Chyba że pani szefowa 

KBW chce zabrać głos.
(Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena 

Pietrzak: Nie. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję…
(Senator Jan Filip Libicki: Można zadać pytanie 

pani szefowej?)
No, w sumie nie mogę panu zabronić.
(Senator Aleksander Pociej: To akurat nie jest 

pewne w tej Izbie.)
Proszę.
(Senator Jan Rulewski: Martynowski może prze-

rwać…)
Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:
Ja chciałbym zapytać o rzecz następującą, do-

tyczącą województwa wielkopolskiego i wyborów 
do Parlamentu Europejskiego. Do tej pory było 
tak, że w związku z zasadą wędrującego mandatu 
Wielkopolska miała w tych wyborach od 5 do 6 man-
datów. W tej chwili mamy bardzo sprzeczne informa-
cje, bo z jednej strony pan poseł Ryszard Czarnecki, 
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(senator P. Florek) Wicemarszałek Adam Bielan:

Proszę bardzo.

Senator Jan Filip Libicki:

To ja bym miał do pani taką prośbę, jeśli można… 
Czy można prosić o informację na piśmie… To też 
zależy od liczby ludności, ale załóżmy, że na dzień 
dzisiejszy, wariantowo… Ile w Wielkopolsce by było, 
jeśli nie będzie brexitu, i czy to coś zmieni, jeśli na-
stąpi brexit? Bardzo dziękuję.

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:

Dobrze. Dobrze.
(Senator Jan Filip Libicki: Dziękuję.)
(Senator Piotr Florek: Też chcę dopytać. Mogę? 

Też chciałbym dopytać.)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:

Jeszcze raz: chciałbym się od pani dowiedzieć… 
Bo okręgi, jak wiemy… Ja wiem, że zadaniem pani 
biura jest wykonanie ustawy, tego, co uchwalimy. 
A jeżeli chodzi o granice, które są ustalane rozpo-
rządzeniem, to chodzi mi o to, czy te granice mogą 
jeszcze ulec zmianie. To znaczy w zależności od tego, 
ilu będzie mieszkańców. Bo będą nowe dane – gdzieś 
przybyło, gdzieś ubyło – i ta granica… Bo tam jest 
taki podział, że jak będzie pełna cyfra, to będzie 
tyle mandatów, a jak będzie cyfra z przecinkiem, to 
w zależności od tego, czy mandaty zostaną, zostaną 
one rozdzielone. Czy te granice są na tyle sztywne, 
że one przed wyborami parlamentarnymi nie będą 
zmienione, czy też może być tak, że np. do danego 
okręgu dołożymy jakiś powiat, a z innego okręgu go 
zabierzemy, żeby jakoś dopasować liczbę mieszkań-
ców? Czy to jest sztywne, czy to może ulec zmianie?

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:
To znaczy… Oczywiście liczba mieszkańców nie 

jest sztywną liczbą, bo ona się może zmieniać, ale 
granice okręgów wyborczych są ustalone w załączni-
ku do ustaw – Kodeks wyborczy, więc one mogą być 
zmieniane tylko w drodze zmiany ustawy.

(Senator Jan Rulewski: Granice województw.)

Ja w takim razie też mam do pani pytanie. Bo śred-
nio na jeden okręg będzie 3,9 – tak wynika z liczby 
mandatów… No, kwestia 51 czy 52 na mniej więcej 
13 okręgów… To średnio 4 mandaty w jednym okrę-
gu. Chciałbym się dowiedzieć… W ustawie mamy 
zapisane tylko, że jest 13 okręgów. Co do granic tych 
okręgów i co do liczby wybieranych parlamentarzy-
stów to czy to jest sztywne i już jest ustalone, czy 
dopiero 120 dni przed wyborami będziemy znali gra-
nice okręgów wyborczych i liczbę mandatów? To jest 
moje podstawowe pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo proszę.

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi 
o zasady systemu wyborczego, to one są ustalane 
przez ustawodawcę. Państwowa Komisja Wyborcza 
i Krajowe Biuro Wyborcze… Zgodnie z ustawą do 
naszych zadań należy przygotowanie i przeprowa-
dzenie wyborów. I w tym zakresie się wypowiadamy. 
Jeśli zaś chodzi o zasady systemów wyborczych, to 
Państwowa Komisja Wyborcza nie zajmuje stano-
wiska.

A jeśli chodzi o szczegóły dotyczące tego, ilu po-
słów będzie wybieranych w poszczególnych okrę-
gach, to nie mam przy sobie w tej chwili takiej liczby, 
ale nie ma problemu, żeby dokonać takiego przelicze-
nia, bo to jest proste, tylko… Nawet robiliśmy takie 
symulacje, ale akurat w tej chwili ich nie mam.

Jeśli chodzi o podział na okręgi, to też wynika 
to z ustawy – Kodeks wyborczy. W załączniku nr 3 
w tej chwili ten podział jest ustalony. I to też jest 
wola ustawodawcy, w jaki sposób te okręgi będą 
ustalone.

A jeszcze odnosząc się do liczby posłów… 
Rzeczywiście w tej chwili dosyć skomplikowanie 
został przygotowany ten dokument, w którym jest 
zapis, że posłów wybieranych w Polsce będzie 52, 
tylko jest dokonane takie zastrzeżenie, że jeżeli stan 
prawny w przeddzień wyborów będzie taki, że nie 
będzie już Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej, to 
będzie to 52 posłów, a jeżeli jeszcze będzie Wielka 
Brytania, to będzie 51. To jest dosyć dziwne sfor-
mułowanie i może ono wprowadzać dosyć sporą 
niepewność, ale na dzień dzisiejszy tak to jest sfor-
mułowane.

(Senator Jan Filip Libicki: Przepraszam, czy mogę 
jeszcze jedno zdanie…)
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a szczególnie w wyborach, które odbędą się za kilka 
miesięcy, z prostego powodu: by nie zostać posą-
dzonym o manipulację, której celem jest wygranie 
wyborów przez partię wprowadzającą zmiany.

Na czym moim zdaniem polega manipulacja? Na 
tym, że formalnie utrzymując zasadę 5-procentowe-
go progu wyborczego, w rzeczywistości wprowa-
dza się próg od kilkunastu do ponad 20%. W moim 
okręgu, w podlasko-warmińskim okręgu wyborczym 
próg efektywny wyniesie 20,8%. Przy takim progu 
przedstawiciele partii lub komitetów wyborczych, 
na które zagłosuje co piąty, co szósty Polak, nie uzy-
skają mandatów, ci Polacy nie będą mieli swojego 
przedstawiciela w Parlamencie Europejskim, a głosy 
dużej części wyborców zostaną zmarnowane, nawet 
gorzej, bo przejdą na kandydatów z partii najsilniej-
szych, ewidentnie zakłamując wynik wyborczy. To 
efekt podzielenia Polski na 13 okręgów wyborczych 
i zastąpienia nimi okręgu ogólnokrajowego.

Ta decyzja w zasadzie likwiduje proporcjonal-
ność wyniku wyborczego, realną w okręgach wie-
lomandatowych. W przypadku Polski osiągnięcie 
wymaganego przez prawo europejskie 5-procento-
wego progu wyborczego w wyborach do Parlamentu 
Europejskiego jest według badań możliwe w sytuacji 
traktowania całego kraju jako 1 okręgu wyborczego 
lub podzielenia go na nie więcej niż 3–4 okręgi wy-
borcze. Podzielenie kraju na 13 okręgów wyborczych 
podnosi ten próg do 16,5%. To jest niezgodne z inten-
cją prawa europejskiego i zasadą proporcjonalności…

(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Bardzo proszę wy-

ciszyć telefony, bo to przeszkadza.)
…jeżeli nie formalną, to na pewno faktyczną.
Jeżeli nawet, jak twierdził w czasie debaty senator 

Bielan, w jakimś okręgu wyborczym uda się innej 
partii, poza PiS i PO, uzyskać mandat wyborczy, to 
będą to przypadki jednostkowe. Przypomnę, że obec-
nie w Parlamencie Europejskim reprezentowanych 
jest 8 polskich partii politycznych. W przypadku za-
stosowania proponowanego nowego systemu co naj-
mniej 6 z nich nie uzyskałoby mandatu. Te dane opar-
te są o stosowane w świecie naukowe badania Arenda 
Lijpharta, które senatorowie PiS próbują tu kwestio-
nować. Problem w tym, że nie podają przykładów 
żadnych innych badań na poparcie swoich wniosków. 
Oznacza to, Wysoki Senacie, że nie zawsze uprasz-
czanie prawa jest zasadne. Jeżeli np. zgodzimy się, że 
kodeks karny jest skomplikowany, to czy możemy go 
uprościć do zasady „winny – niewinny” i do wszyst-
kich winnych zastosować jedną karę? Oczywiście 
tylko idiota uzna, że to jest myślenie prawidłowe. 
Ja przypomnę, że w średniowieczu była stosowana 
próba wody: kto, wrzucony do wody, wypłynął, ten 
był winny, kto tonął – był niewinny. Obśmiewamy tę 
zasadę, ale takie upraszczanie do tego się sprowadza. 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Czerwiński.
(Senator Piotr Florek: Nie, niekoniecznie, bo to 

jest kilka…)
(Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena 

Pietrzak: …Okręgów wyborczych.)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Proste pytanie.
(Sygnał telefonu komórkowego)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o wyłącze-

nie telefonów, a przynajmniej ich wyciszenie.)
Kiedy będą wybory do Parlamentu Europejskiego? 

Jest okres wyborczy. Jak on jest długi i czy długość 
tego okresu warunkuje jedną datę? Pytam, bo musimy 
wybierać w niedzielę.

Szef Krajowego Biura Wyborczego  
Magdalena Pietrzak:
Tak. Okres wyborczy jest od 23 maja do 26 maja. 

Ponieważ zgodnie z naszymi przepisami ma to być 
dzień wolny od pracy, będzie to 26 maja, w niedzielę.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej chętnych do zadania pytań. 

Dziękuję bardzo.
(Szef Krajowego Biura Wyborczego Magdalena 

Pietrzak: Dziękuję.)
Informuję, że pani prezes, pani szefowa czy pani 

szef… zobowiązała się do udzielenia odpowiedzi na 
piśmie panu senatorowi Libickiemu.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zmiany proponowane do kodeksu wyborczego 

to klasyczny triumf nowomowy partyjnej. Pod po-
zorem upraszczania systemu wyborczego w wybo-
rach do Parlamentu Europejskiego wprowadzono 
zmiany, które de facto zmienią wynik wyborczy na 
korzyść dużych partii, a więc także, a może przede 
wszystkim Prawa i Sprawiedliwości. Prawdopodobnie 
skorzysta na tym także Platforma Obywatelska, ale 
w przeciwieństwie do partii rządzącej i – przypomnę 
– wprowadzającej te zmiany Platforma Obywatelska 
nie chce wygrywać wyborów przez manipulowanie 
w ordynacjach wyborczych i kosztem mniejszych 
partii. Dlatego radykalnie odcinamy się od takich 
metod, uważając, że żadna zmiana w systemie wy-
borczym skutkująca zmianami wyniku wyborczego 
nie powinna obowiązywać w najbliższych wyborach, 
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(senator J. Wcisła) Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Próbuje się nam tutaj przedstawić, że te zmiany nie są 

aż tak głębokie, że właściwie zasada, która do tej pory rzą-
dziła, zasada proporcjonalności, nie zostanie zachwiana 
i że te zmiany są robione po to, żeby poprawić faktycznie 
nie najlepszą ordynację, która dzisiaj obowiązuje. Ale 
skutki tego, o czym nie chcecie państwo, większość Prawa 
i Sprawiedliwości, powiedzieć obywatelom, będą dokład-
nie takie jak w naszym Senacie, gdzie teoretycznie, jak 
próbował to wywieść pan marszałek Bielan, no przecież 
każdy może być, a tak naprawdę są tylko i wyłącznie 
Prawo i Sprawiedliwość oraz Platforma. Wcześniej była 
w większości, w identycznych proporcjach, Platforma 
oraz były Prawo i Sprawiedliwość i gdzieś pałętający się 
jedyny wolny elektron, marszałek Borowski, który jest 
rzeczywiście przykładem, że można… Że można.

(Wesołość na sali)
(Senator Marek Borowski: Ale dlaczego pałętający 

się?)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Jeszcze wolny.)
(Głos z sali: Pracujący.)
(Rozmowy na sali)
Używając określenia „pałętający się”, Panie 

Marszałku, chciałem rozluźnić atmosferę i podkre-
ślić wspaniałość pana obecności na tej sali.

I w tej chwili trzeba jasno powiedzieć wybor-
com, którzy, tak się składa, nie chcą głosować ani na 
Platformę, ani na Prawo i Sprawiedliwość… Drodzy 
Obywatele, Wyborcy, jeżeli macie inny pomysł na to, 
kto ma was reprezentować w Parlamencie Europejskim, 
to jesteście właśnie pozbawiani możliwości posiadania 
reprezentanta takiego, jakiego byście chcieli mieć.

I pytanie o to, w jaki sposób ewentualnie takie zmia-
ny wprowadzać, no to jest pytanie typu „co było wcze-
śniej: jajko czy kura?”. Otóż wymuszamy taką ordynacją 
nagle to, że będą tylko 2 ugrupowania. I oczywiście 
teoretycznie – jak tutaj niektórzy z panów mówili – może 
ktoś się tam pozbiera i lewica z prawicą stworzą taką 
egzotyczną koalicję, jaka rządzi w tej chwili Włochami. 
Ale nie jestem pewien, czy o to nam chodzi.

W związku z tym ja bym wolał, żeby najpierw wie-
dzieć, jakie będą skutki i czego tak naprawdę chcemy 
w Polsce. Czy chcemy mieć dwubiegunową scenę poli-
tyczną? Czy obywatele chcą mieć dwubiegunową scenę 
polityczną, czy chcą mieć tę scenę bardziej rozproszoną? 
I uważam, że nie konsultując się z obywatelami w spra-
wie tego, czy chcą mieć taką czy inną rzeczywistość 
i system polityczny, robimy coś w sposób wyjątkowo 
niedemokratyczny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Nowomowa tego rozwiązania polega na tym, że PiS 
formalnie nie likwiduje zasady 5-procentowego pro-
gu wyborczego. Formalnie, bo w rzeczywistości ta 
zasada jest niemożliwa do osiągnięcia.

Szanowni Państwo, na posiedzeniu komisji próbo-
wano protestować przeciwko temu dowcipowi, ale ja 
ten dowcip powtórzę, bez podawania nazwy, bo on 
jest adekwatny do tej sytuacji. W znanym dowcipie 
mówi się, że w pewnym totalitarnym kraju zezwolo-
no na nieskrępowane wyjazdy za granicę. Problem 
w tym, że wprowadzono wymóg osiągnięcia 90 lat 
i posiadania osobistej zgody rodziców na taki wyjazd.

(Senator Jerzy Czerwiński: To nie jest adekwatne.)
To jest bardzo adekwatne, Panie Senatorze. To jest 

bardzo adekwatne. Bo mówicie o 5-procentowym 
progu wyborczym, który jest nieosiągalny, tak jak 
nieosiągalne jest uzyskanie wizy na wyjazd, jeżeli 
ma się 90 lat i jeszcze trzeba uzyskać osobistą zgodę 
rodziców. Tak samo możliwy do osiągnięcia jest próg 
5-procentowy w przypadku zmienionej ordynacji wy-
borczej do Parlamentu Europejskiego.

I w imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej 
mogę powiedzieć, że protestujemy przeciwko takim 
zmianom ordynacji wyborczej, bo one de facto za-
fałszują wynik wyborczy. I nie chodzi tylko o wy-
bory do Parlamentu Europejskiego. Bo za chwilę 
możemy się dowiedzieć, że PiS zechce manipulo-
wać przy okręgach wyborczych w przypadku wy-
borów do parlamentu krajowego. I też dzięki temu 
osiągnąć inny wynik wyborczy, korzystny dla tej 
partii. Powtórzę: jeśli chce się wprowadzić jakieś 
zmiany do kodeksu wyborczego czy do ordynacji 
wyborczej, to trzeba mówić prawdę o ich skutkach 
i przekonać do tego obywateli, a nie kłamać, że 
utrzymuje się 5-procentowy próg wyborczy i zasa-
dę proporcjonalności wyniku wyborczego. Mówię 
o tym także dlatego, że jest wielu zwolenników np. 
jednomandatowych okręgów wyborczych. I dobrze. 
Mają prawo przekonywać do tego systemu wybor-
czego. Ale muszą też brać odpowiedzialność za 
negatywne skutki. A wy próbujecie mówić o za-
sadzie proporcjonalności, o 5-procentowym progu 
wyborczym, ale w praktyce – stosować zupełnie 
inne zasady.

Druga kwestia. Zmiany w systemie wyborczym 
należy wprowadzać z zasadą, że nie będą obowiązy-
wały w najbliższych wyborach, by nie być posądzo-
nym o próbę zamanipulowania wyniku wyborczego. 
Żaden z tych warunków nie został w tym przypad-
ku spełniony. W związku z tym proszę senatorów 
o odrzucenie tego projektu, byście nie byli posądze-
ni o próbę zamanipulowania systemem wyborczym, 
by wygrać wybory do Parlamentu Europejskiego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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„zabetonowanie”… No, ono ma naturę pejoratywną, 
to słowo. Jeśli zaś się użyje słowa „uporządkowanie”, 
to konotacje są pozytywne. To jest proces obiektyw-
ny. Można go różnie oceniać, ale nie można mówić, 
że z definicji jest on negatywny. To po pierwsze. 

Uważam – i tutaj prosiłbym o zastanowienie się 
tych, którzy mówią inaczej – że akurat wybory do 
Parlamentu Europejskiego niczego nie betonują. 
Dlaczego nie? Bo, proszę państwa, w wyborach do 
Parlamentu Europejskiego np. nie uczestniczą nowe 
ugrupowania polityczne. 

Są u nas 4 rodzaje wyborów: samorządowe, par-
lamentarne, prezydenckie i europejskie. Czy przed 
wyborami samorządowymi powstaje jednolita re-
prezentacja polityczna w skali kraju? Ja o czymś ta-
kim nie słyszałem. Były takie próby, bodajże liga 
samorządowa to się nazywało, nieudane. Wybory 
samorządowe nie doprowadzają do powołania bytu 
politycznego, czy to w formie stowarzyszenia, ogól-
nokrajowego komitetu wyborczego, czy też partii po-
litycznej. Wybory samorządowe konsumują ten stan 
polityczny, ten układ polityczny, który już jest w mo-
mencie rozpisania wyborów. Jak to jest w przypadku 
wyborów do parlamentu? Oczywiście tak, powstają 
nowe byty. Niektóre z nich uzyskują mandaty i trwają 
w Sejmie czy też na scenie politycznej 1–2, może 
więcej kadencji. I to jest cecha wyborów parlamen-
tarnych. Są też wybory prezydenckie. One czasami 
powodują wygenerowanie nowej siły politycznej, 
zmianę strukturę. 

Proszę bardzo, prosty przykład z tych wyborów: 
komitet wyborczy Kukiz’15. Ale skąd on się wziął? 
Powstał na bazie zwolenników i uczestników… może 
nie tyle uczestników, ile osób, które organizowały 
wybory prezydenckie dla Pawła Kukiza. To stąd się 
wziął ten ruch. I on teraz istnieje na scenie politycznej. 
Inny przykład historyczny: wybory w 1995 r., start 
pana premiera Olszewskiego, z połączenia komitetów 
wyborczych powstaje Ruch Odbudowy Polski, partia 
polityczna. Tak że wybory prezydenckie czasami do-
prowadzają do zmiany struktury politycznej. A jak to 
jest z wyborami europejskimi? No, proszę podać mi 
taki przykład, że tuż przed wyborami europejskimi 
pojawia się komitet, który walczy, uzyskuje mandaty, 
a następnie trwa na scenie politycznej. Być może taki 
jest, ale ja sobie takiego nie przypominam. Tak więc 
nie mówcie państwo, że to służy petryfikacji sceny 
politycznej. To jest po prostu obojętne, wynik wybo-
rów europejskich jest obojętny dla sceny politycznej 
w tym znaczeniu, że niczego nowego nie wywoła. 
Co innego wybory parlamentarne i czasami wybory 
prezydenckie.

Teraz najważniejsza kwestia. Niekorzystne – tu 
się pojawia takie sformułowanie… Wszyscy walczą 
o te małe partie. To znaczy nie wszyscy z tej strony, 
tylko z tamtej strony. No ale trzeba wyraźnie sobie 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pierwsza uwaga. My tutaj mówimy o prawie, czyli 

o pewnych – nazwijmy to – normach, przepisach. 
Mniej powinniśmy się zajmować utylitaryzmem. 
Proszę zauważyć, że w państwa wypowiedziach – mó-
wię tutaj i zwracam się do Platformy Obywatelskiej 
– cały czas powtarzają się słowa: „skutki, skutki, 
skutki”, „czy nam się to opłaca, czy nam się to nie 
opłaca?”.

A więc zacznijmy od prawa. Pytanie brzmi: czy 
jest jednolita ordynacja do Parlamentu Europejskiego 
dla wszystkich państw? Nie ma. Jak widać, państwa 
europejskie albo jeszcze do tego nie dojrzały, państwa 
Unii Europejskiej, albo stwierdzają, że taka ordynacja 
nie jest potrzebna. Mają w tym zakresie swobodę. 

Z tego, co nam tłumaczono, wynika, że są 2 za-
sady. Musi być zachowana zasada proporcjonalności, 
a ta jest zachowana w przypadku okręgów trzyman-
datowych, najmniejszych z możliwych, które są w na-
szym prawie… mają być. No i druga zasada, próg 
5-procentowy. Ale to jest próg formalny, na pewno 
prawo Unii Europejskiej nie operuje progiem efek-
tywnym, bo on jest liczbą zmienną w każdych wybo-
rach, w każdym państwie. Nie może być wstawiony 
próg efektywny do aktu prawnego. 

Wobec tego pytanie: czy spełniamy warunki for-
malne? Tak, według mnie tak. Straszy się nas tu-
taj, że będziemy chyba jedynym państwem, które 
nie spełni warunków. Otóż nie jest tak. Do tej pory 
4 państwa na pewno mają okręgi kilkumandatowe, 
a ich terytorium nie jest jednym, dużym okręgiem. 
Francja od tego odchodzi, ale przez kilka kadencji 
przecież przeprowadzała wybory i nikt tych wyborów 
nie kwestionował, nie podważał. 

Pytanie brzmi właśnie tak: czy my możemy 
mieć swoją ordynację wyborczą do Parlamentu 
Europejskiego? Jak widać, prawo europejskie tego 
nie zabrania, są tylko te 2 zasady. I niektóre państwa 
z tego korzystają z racji historycznych, z powodu in-
nych uwarunkowań, z racji np. narodowościowych, 
jak to jest w przypadku Belgii. Ale korzystają, nikt ich 
nie straszy. Czy to jedynie Polska jest tak wyróżniona, 
że nie może mieć swojej ordynacji wyborczej? Być 
może tak, ale nikt mi nie udowodnił, dlaczego tak. 
To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia to pojawiający się tutaj argument, 
że ta ordynacja będzie służyć zabetonowaniu, petry-
fikacji sceny politycznej. Ja bym raczej używał słowa 
„uporządkowanie”, bo ten proces, jeśli się użyje słowa 
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(senator J. Czerwiński) ny, czy województwa? Po części, w dużym procencie, 
województwa.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przeważnie.)
A dlaczego nie można np. kontrolować tego po-

działu w województwach, jeśli nie ma… No właśnie 
to tym grozi – ma reprezentanta w danym okręgu 
i nie można kontrolować tego podziału kasy. Ja nie 
mówię o kontroli państwowej, mówię o europejskiej.

Pytanie, co jest korzystniejsze dla grupy wybor-
ców jako pewnego podmiotu z danego okręgu: nowa 
ordynacja czy stara? Wg mnie nowa, bo jest gwaran-
cja, że w danym okręgu będzie co najmniej 3 europo-
słów i na pewno europosłowie będą z różnych stron 
sceny politycznej. To też ma swoje znaczenie.

Trzecia kwestia, i o tym państwo mówicie, bo gdy 
mówicie „niekorzystna”, to w domyśle: dla partii po-
litycznych… Tak rzeczywiście jest. To nie jest kwe-
stia korzyści czy nie… To jest kwestia, jak mówiłem 
na wstępie, obiektywnego procesu. Nowa ordynacja 
zmniejsza liczbę partii politycznych i dla niektórych 
może być tylko teoretycznie niekorzystna, bo prze-
cież… A któż zabroni tym małym partiom – to znaczy 
partiom o mniejszym poparciu, może użyłem złego 
słowa – zrzeszać się w koalicję i występować wspól-
nie w wyborach? Państwo zakładacie, że na pewno 
Prawo i Sprawiedliwość wygra wybory. Ja oczywiście 
przez grzeczność nie oponuję, ale może być inaczej. 
Jak się cała opozycja zjednoczy, to, zgodnie z obec-
nymi sondażami, to opozycja będzie miała te 2 z 3 
mandatów w danym okręgu. To się zjednoczcie. Do 
pracy, Rodacy! Otóż jest tak. To rzeczywiście jest pe-
wien proces, to jest proces obiektywny. Ale używanie 
tutaj przymiotnika „niekorzystny”… Trzeba wyraźnie 
wiedzieć, o czym się mówi. To tylko z jednego punktu 
widzenia jest niekorzystne dla sceny politycznej, dla 
przejrzystości sceny politycznej.

I wreszcie czwarty interesariusz, to jest Polska 
jako całość. Która ordynacja jest lepsza dla kraju, 
dla nas, dla Polaków? Ja twierdzę, że nowa. Wiecie 
państwo dlaczego? Rzeczywiście, jeśli większość 
okręgów będzie trzymandatowych, i tak będzie, one 
będą niewielkie, to teoretycznie i praktycznie jest 
bardziej możliwe, ale niekoniecznie, że do Parlamentu 
Europejskiego dostaną się 2, góra 3 komitety, no niech 
będzie, nazwijmy to krótko: partie, mogą to też być 
koalicje. A to oznacza, że będą licznie reprezentowa-
ne w tym znaczeniu, że załóżmy… Niech to będzie 
30 europosłów z PiS, 20 czy blisko tego z Platformy 
Obywatelskiej, ewentualnie z komitetu, który się 
stworzy razem z Platformą, no i 1, 2 w zależności 
od tego, czy będzie 51 mandatów, czy 52 mandaty, 
z pozostałych ugrupowań. Czy to dobrze, czy źle 
dla Polski? Ja uważam, że lepiej, bo zgodnie ze starą 
ordynacją było kilka ugrupowań, ale one były mało 
liczne. Dostawały się do Parlamentu Europejskiego 
i każde z nich szło w swoim kierunku, a głos repre-

powiedzieć, że interesariuszy – takie piękne słowo 
ostatnio w języku się pojawiło – w tych wyborach 
jest znacznie więcej. Ja widzę tu co najmniej 4 gru-
py: po pierwsze, pojedynczy wyborca; po drugie, 
wyborcy zamieszkujący na danym terenie, w regio-
nie czy, szerzej, w okręgu; po trzecie, partia poli-
tyczna; po czwarte, Polska jako całość. No to teraz 
zastanówmy się, czy ordynacja, która w tej chwili 
jest, ale i ta, która ma być, jest korzystna dla poje-
dynczego wyborcy. No właśnie, ktoś tu mówił, że to 
widać po frekwencji. Pojedynczy wyborca w ogó-
le nie rozumie ordynacji, która jest w tej chwili. 
Głosował na daną osobę, dużą liczbę głosów dostała 
ta osoba, a mandat zdobyła inna… Albo: głosował 
w Białymstoku, a mandat zdobył ten ze Śląska. 
Wytłumaczycie to państwo pojedynczemu wybor-
cy? Taka jest ta ordynacja obecna. Mało tego, mogą 
być takie przypadki, że w danym okręgu będzie 
tylko 1 reprezentant tego okręgu. Tak było, proszę 
państwa, że duże okręgi miały nadreprezentatyw-
ność, miały po 8 mandatów, a niektóre miały tylko 
1 albo 2. A teraz gwarantujemy, że będą miały 3. 
A co z zasadą, która jest dla wyborcy bardzo ważna, 
bliskości, kontaktu ze swoim europarlamentarzy-
stą, europosłem? Kiedy jest do niego bliżej: jak on 
jest wybierany w okręgu i jest reprezentantem tego 
okręgu, czy jak jest wybierany w Warszawie i jest 
reprezentantem Warszawy? Czemu państwo… Czyli 
tak: zrozumiałeś ordynację… 

Najprościej tłumacząc, powiem tak: teraz będzie-
my tak wybierać europosłów, jak wybieramy posłów 
do Sejmu polskiego. I to każdy zrozumie. To być 
może zwiększy frekwencję – nie wiemy, jak będzie 
– zwiększy identyfikację wyborcy ze swoim europo-
słem, zmniejszy anonimowość europosłów… Proszę 
poprosić kogoś, żeby wymienił 3 europosłów… nie, 
2 europosłów, bo tylu jest w tej chwili, ze swojego 
okręgu albo ze swojego województwa. No, proszę o to 
zapytać. I będziecie państwo wiedzieli, czym grozi 
tamta ordynacja, jakie ma skutki dla sceny politycznej 
i dla kontaktów wyborcy z jego przedstawicielem. Jest 
pytanie, która ordynacja – mówimy tu o korzystności 
lub niekorzystności – jest dla wyborcy lepsza: nowa 
czy stara? Ja uważam, że nasza nowa jest bardziej ko-
rzystna dla wyborcy. I już, i to powinno wystarczyć.

Druga kwestia. Grupa wyborców zamieszkała na 
danym terenie, w okręgu wyborczym… To jest na 
ogół województwo, 2 województwa. Tylko w przy-
padku mazowieckiego jeden okręg to jest Warszawa 
i okolice Warszawy, a drugi okręg – reszta Mazowsza. 
Pytanie, czy okręg, region powinien mieć swoich re-
prezentantów. Otóż tak, bo niektóre problemy… No, 
sama Unia o tym mówi, że są problemy regionalne. 
A kasę unijną to kto dzieli? Okręgi, a właściwie regio-
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(senator J. Czerwiński) Teraz, w błyskawicznym tempie, i to na 10 miesię-
cy przed wyborami, zmieniamy, to znaczy państwo 
zmieniacie kodeks wyborczy w zakresie wyborów do 
Parlamentu Europejskiego. Projekt został wniesiony 
przez grupę posłów PiS. Prace w Sejmie, mnóstwo 
poprawek, potem komisja nadzwyczajna, znowu mnó-
stwo poprawek… No i w końcu projekt dotarł do nas. 
Platforma Obywatelska chce uczestniczyć w pracach 
parlamentarnych, w wyborach do Parlamentu, ale – 
co już powiedziałem – chcemy w tym uczestniczyć 
na uczciwych zasadach. Ta ordynacja nie daje szans 
w zakresie proporcjonalności wszystkim komitetom 
wyborczym – to można stwierdzić niemal w 100%. 
Te, które przekroczą 5-procentowy próg wyborczy, 
mogą nie uzyskać mandatu. Ta ustawa daje szansę 
przede wszystkim tym dużym komitetom. Mówiliśmy 
tu, jak ta symulacja wyglądała na podstawie wyborów 
poprzednich, tych które się już odbyły. Ten próg jest 
teraz praktycznie podnoszony. Tak, możemy dysku-
tować, że 15%, że 20%… Mniej więcej w tej granicy 
w zależności od okręgu wyborczego – od tego, czy 
tam będą 3 mandaty, czy będzie 6 mandatów. Można 
powiedzieć, że ta ustawa likwiduje pewne wady or-
dynacji. Mówiliśmy tu o tym wędrującym mandacie. 
To grupa posłów PiS przygotowała ten projekt ustawy 
o zmianie ustawy. Owszem można było poprawić 
ordynację, ale zachować przy tym 2 podstawowe wa-
runki: warunek proporcjonalności i ten dotyczący 
progu wyborczego. Ale, jak widzimy, to nie zostało 
zaproponowane. No i oczywiście będą pewne zabu-
rzenia w związku z tym. Przy 3 czy 6 mandatach 
w okręgu wyborczym… Tu nie ma o czym mówić, 
tu nie ma mowy o proporcjonalności, która wynika 
przecież z prawa unijnego. I tu możemy się powołać 
na opinie fachowców, konstytucjonalistów, którzy się 
wypowiadali w tej sprawie. Minimum 10 mandatów, 
może więcej… To jest zbliżenie do tych progów. To, 
co senator Borowski zaproponował, jest jeszcze lep-
sze, bo czym większy okręg, tym większa szansa na 
proporcjonalność.

Proszę państwa, czy można było tę ordynację uło-
żyć inaczej? No, można było, ale taki projekt poselski 
został w Sejmie złożony. Reasumując, chcę powie-
dzieć, że projekt ten właściwie został przygotowany 
na kolanie, źle i niechlujnie, co było widać podczas 
prac sejmowych. No, wiele poprawek, mnóstwo po-
prawek było. Miałem okazję obserwować prace tej 
komisji nadzwyczajnej, bo poszedłem zobaczyć, jak 
wyglądają obrady. Jakie uzyskał poparcie ten pro-
jekt? W Sejmie uzyskał poparcie tylko i wyłącznie 
ze strony posłów PiS. Mówiłem na początku, że takie 
zmiany wymagają staranności legislacyjnej i kon-
sensusu politycznego. To jest normalna zasada. Nad 
czymś takim pracuje się z dużym wyprzedzeniem, 
a nie robi się to w ostatniej chwili. Można przewidzieć 
z góry, jakie będzie zainteresowanie wyborami do 

zentacji Polski z danego ugrupowania był słaby, on się 
nie liczył w reprezentacji klubowej na szczeblu euro-
pejskim. A teraz będą, załóżmy, tylko 2 ugrupowania, 
ale jeśli to jest 30 osób, a nie 15 czy 10, to automa-
tycznie siła takiego ugrupowania, abstrahując od tego, 
jakie to będzie ugrupowanie, w jego ugrupowaniu 
europejskim, w jego frakcji czy też w Parlamencie 
Europejskim będzie większa. Proszę państwa, ja 
mam nadzieję, że wyleczyliście się z tego poglądu, 
że Europa to jest taka teoretyczna konstrukcja, gdzie 
wszyscy są równi i wszyscy są wolni. Nie, każde pań-
stwo europejskie garnie pod siebie, przepraszam za 
wyrażenie, i to, jak silna jest reprezentacja danego 
państwa w Parlamencie Europejskim, też ma swoje 
znaczenie. Powiem, że, abstrahując od innych czyn-
ników, wolę mieć silną polską reprezentację złożoną 
z 2 ugrupowań niż słabą złożoną z 5. Nowa ordynacja 
daje nam na to szansę. Ponieważ najważniejszy jest 
interes Polski oraz najważniejszy jest interes wyborcy 
jako pojedynczego człowieka, a z tych powodów nowa 
ordynacja na pewno jest korzystna, to uważam, że 
nie powinniście państwo przeciwko niej oponować. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kodeks wyborczy reguluje m.in. zasady wyborów 

do samorządu terytorialnego, parlamentu krajowego, 
europejskiego i jest to szczególne prawo wymagające 
wielkiej staranności legislacyjnej. Zmiany w kodek-
sie wyborczym należy przeprowadzać z dużym wy-
przedzeniem i najlepiej w konsensusie politycznym. 
Dobrze jest, gdy zasadnicze zmiany wprowadzane 
w życie dotyczą nie tych wyborów, które nadchodzą, 
ale dopiero następnych wyborów. Jak było ze zmia-
nami ordynacji wyborczej dotyczącej samorządu, pa-
miętamy. W ubiegłym miesiącu w ramach kolejnej 
nowelizacji wykreśliliśmy z ustawy m.in. rejestrację 
wyborów i liczenia głosów przy pomocy kamerek 
internetowych. Wiedzieliśmy o tym, że będzie, że 
kolejna zmiana została przeprowadzona… Jakie będą 
efekty tych zmian, dowiemy się za 3 miesiące. Tutaj 
byliśmy krytyczni… To znaczy dowiemy się albo się 
nie dowiemy. To izba Sądu Najwyższego będzie roz-
strzygała – dyskutowaliśmy na ten temat przy okazji 
zmiany ustawy o Sądzie Najwyższym – czy wybo-
ry odbyły się zgodnie z prawem. W związku z tym 
decyzja będzie należała do izby Sądu Najwyższego.
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(senator P. Florek) symulacja to jest coś, co nam musi powiedzieć, co 
się ewentualnie może wydarzyć. Dlatego atak na na-
sze Biuro Legislacyjne, że przygotowało złą opinię, 
Biuro Legislacyjne, które przecież pracuje cały czas 
i jego zadaniem jest właśnie pokazywać nam, jakie 
są wady… My nie możemy i nie powinniśmy na to 
wpływać. Nie będziemy wydawać polecenia, żeby 
Biuro Legislacyjne przygotowało akurat taką opinię, 
jakiej my byśmy sobie życzyli. Nie, opinia musi być 
bezstronna. My ją możemy przyjąć albo nie i my mo-
żemy o niej dyskutować.

My oczywiście, jeżeli chodzi o tę ustawę, jedno-
znacznie mówimy: ustawa pisana na kolanie, niedobra 
i nie do przyjęcia. I narazi nas na konflikty z Unią 
Europejską. Jeżeli tego chcemy, to zagłosujmy za. My 
tego nie chcemy, więc będziemy głosować przeciw. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Po raz drugi, a więc 5 minut.

Senator Aleksander Pociej:
Ale 10 minut nie mówiłem, tylko 7, Panie 

Marszałku.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Trudno.)
Dura lex, sed lex.
Nawiązując do tej ostatniej wypowiedzi pana 

senatora Florka, przypomnę, że Ministerstwo 
Sprawiedliwości zapewniało nas przy okazji zmian 
w ustawie o Sądzie Najwyższym, że nasze ostrze-
żenia dotyczące tego, że to będzie miało reperkusje 
międzynarodowe, w ogóle nie mają związku z prawdą 
i że tak tylko strzępimy języki. No, przypominam 
wczorajsze orzeczenie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości, które właśnie dramatycznie zmie-
niło…

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale nie, ono jest ko-
rzystne, nawet bardzo.)

…naszą sytuację, postawiło nasze sądownictwo, 
nasz wymiar sprawiedliwości w bardzo złej sytuacji. 
Będziemy mieli z tym problemy, a więc chciałbym, 
żebyście państwo byli tego absolutnie pewni i brali 
za to odpowiedzialność, tak żeby wasze zapewnienia, 
że tutaj nic się nie stanie, były prawdziwe.

Chciałbym przede wszystkim podziękować panu 
senatorowi Czerwińskiemu za to, że daje nam moż-
liwość rozmowy, a przede wszystkim za to, że tak 
ciepło nazwał nas dzisiaj rodakami. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski) Do tej pory najcieplejsze było określenie, 
że jesteśmy drugą stroną sali bądź piątą kolumną. 
Dziękuję bardzo.

Pan senator użył też takiego sformułowania, że bę-
dziemy mieli swoją ordynację. Tamta też była swoja. 

Parlamentu Europejskiego po tych zmianach. My nie 
możemy poprzeć tej ustawy, bo ona jest nieuczciwa 
i z góry zakłada, że założony próg nie zostanie osią-
gnięty. Będziemy się oczywiście konfliktować, po 
raz kolejny, z Parlamentem Europejskim. No, bo nie 
ulega wątpliwości to, że to zostanie jasno odebrane.

Proszę państwa, ja tak najkrócej mogę podać taki 
przykład… Pan senator Wcisła podał jeden przykład 
i tak sobie pomyślałem, że ja może podam państwu 
inny przykład, dla zobrazowania tego. Dobra oferta 
pracy dla studentów; no, można by tu powiedzieć 
również o lekarzach… Ale powiedzmy: dla studen-
tów. Świetna oferta. Wymóg? Ukończenie studiów. 
Są 52 wolne miejsca pracy w zakładzie, nazwijmy go 
symbolicznie „PE”. Są 52 wolne miejsca. Warunek, 
żeby można było przystąpić do rekrutacji, to jest 20 lat 
doświadczenia w zawodzie. Proszę państwa, chyba 
jest to zrozumiałe i jasne. To jest ten próg 5%, o któ-
rym mówiliśmy. Dlatego… Reasumuję: zły projekt, 
zła ustawa, przygotowana bez konsensusu i z wiel-
kim narażeniem na to, że będziemy mieć kłopoty, 
po raz kolejny i na własne życzenie, z Parlamentem 
Europejskim, z Unią Europejską. Bo prawo euro-
pejskie stanowi jasno, że… Są pewne odstępstwa, 
o których pan senator Czerwiński mówił. No, ja też je 
podawałem. Są 3 kraje… Ale trzeba podać, jakie ar-
gumenty tam są. Mówiliśmy o tych 3 krajach: Belgia, 
gdzie akurat sprawa językowa decydowała, itd. Są 
oczywiście pewne odstępstwa. Ale pan senator już 
nie mówił, że mimo tego, że to nie jest jeden okręg, 
jak w większości krajów europejskich oprócz tych 3, 
bo Francja już jest jednym okręgiem wyborczym… 
Nie mówił pan senator o tym, jakie tam są proporcje, 
jaki tam jest ten próg efektywny itd. itd. 

Propozycja senatora Borowskiego zmierza właśnie 
w tym kierunku, żeby było tak, że im większy okręg 
wyborczy, tym bardziej ten próg maleje. Ale zapi-
sywanie progu 5-procentowego, zgodnie z ustawą, 
i mówienie: o, przepraszam, my jesteśmy w porząd-
ku, w ustawie mamy zapisany 5-procentowy próg… 
Myślę, że ta oferta pracy dla studentów. Myślę, że już 
państwo zrozumieliście, że można sobie zapisywać 
różne rzeczy. Nie znam studenta, który by miał 20 lat 
doświadczenia w zawodzie, kiedy ma 25 lat. Chyba 
że w przedszkolu zaczął. No, może takie przypad-
ki się zdarzają. I dlatego możliwe, że też się okaże, 
że, jak pan senator Borowski powiedział, w okręgu 
6-mandatowym… Ale przypominam, że średnio to 
jest 3,9 mandatu. Bo mamy 16 okręgów dla 52 posłów. 
Tak że średnio 3,9. I w tym dużym okręgu… No, 
dużym… To akurat to, co państwo mówicie: w tym 
okręgu 6-mandatowym – to nie jest duży okręg wy-
borczy – rzeczywiście może się zdarzyć, że ktoś tam 
z innej partii zdobędzie mandat. Jest to możliwe. Ale 
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(senator A. Pociej) my także my, parlamentarzyści. Są zalety i wady. 
Ordynacja proporcjonalna ma swoje zalety i wady. 
Ordynacja z okręgami 1-mandatowymi czy 2-man-
datowymi też ma swoje zalety i wady. Nie będę ich 
wyliczał.

Przy ordynacji mniejszościowej albo zbliżonej do 
mniejszościowej wybrany jest bliżej wyborcy, ale ona 
nie uwzględnia głosów części wyborców. Przy ordy-
nacji proporcjonalnej jest odwrotnie. Ona dokładniej 
odzwierciedla preferencje wyborcze wyborców, ale 
wybrany jest znacznie dalej od wyborcy. Okręgi są 
znacznie większe, bo muszą być większe.

Ordynacje mają swoje wady i zalety. Nie ma ideal-
nej ordynacji. Ale ta propozycja powoduje jednak… 
Taka jest moja teza, może jestem nadmiernie podejrz-
liwy. W tym kształcie i w sytuacji, która jest dzisiaj, 
ona niejako preferuje PiS. To nie jest nic dziwnego. 
Wiemy przecież wszyscy, mówiłem o tym wcześniej, 
że PiS tę ordynację tworzył. I tworzył ją pod swoje 
interesy. Nie jest to dobra praktyka, dlatego że ordy-
nację powinno się proponować i zmieniać w konsen-
susie. Jeżeli jest opór, a jest opór, także Platformy, 
chociaż mówi się, że będziemy tu premiowani, bo 
ordynacja tworzy system 2-partyjny… Ja uważam, 
że system 2-partyjny byłby w Polsce rzeczą niedo-
brą. Mamy system wielopartyjny. Zawsze jest dobrze, 
kiedy nie rządzi niepodzielnie jedna partia. To jest 
dobre dla Polski i dobre dla tej partii. Układy ko-
alicyjne powodują, że trudno podejmować decyzje 
w sposób dyktatorski, nie uwzględniać racji innych 
i tworzyć nową sytuację, nową Polskę, nowy system. 
Ja uważam, że nakierowanie się na tworzenie układu 
2-partyjnego nie jest dobre dla Polski.

Oczywiste jest, że ordynacje wyborcze jakby 
określają system wyborczy. Może nie od razu, nie 
od najbliższych wyborów, ale od kolejnych, po zmia-
nie ordynacji, ten system określają. I dla mnie też 
jest dość jasne, że po zmianie ordynacji wyborczej 
do samorządów, po zmianie ordynacji wyborczej do 
Europarlamentu przyjdzie kolej na zmianę ordynacji 
do naszego parlamentu, do Sejmu. Taka będzie kolej 
rzeczy. I będą to zmiany w tym samym kierunku. 
One zostaną przetestowane w wyborach europejskich. 
Czyli mamy okręgi wyborcze od 3 do 6… No, za-
łóżmy, 100 okręgów wyborczych, tak jak do Senatu. 
Argument będzie jasny: będzie podobnie jak w przy-
padku Senatu, zmniejszy się ten bałagan, że wybiera 
się do Senatu w innych okręgach, a do Sejmu w in-
nych. No, po co ten bałagan? Trzeba to zlikwidować. 
I w tym kierunku pójdą następne prace. Tak więc 
przewiduję, jaki będzie następny krok, jeżeli chodzi 
o ordynację wyborczą. Zostanie zapewne zmieniona 
także ordynacja do Sejmu. I to oczywiście tworzy 
sytuację dominacji 2 partii. Ale Platforma tego nie 
chce. Nie ze względu na swój interes, ale ze względu 
na interes Polski. Tak więc mówię o tym, że trzeba 

Ona miała – zgadzam się z panem senatorem w 100% 
– bardzo dużo wad, ale była swoja, nikt nam jej nie 
narzucał. No, chyba że obcą siłą nazwiemy właśnie 
pana mecenasa Giertycha, którego nazwisko padało 
wielokrotnie w kontekście tej ordynacji, która odcho-
dzi właśnie do historii.

Zarzucał nam pan senator, że my tak utylitarnie do 
tego podchodzimy, a przecież to jest prawo, przecież 
mówmy o prawie. Otóż chciałbym panu senatorowi 
przypomnieć, że wypowiedź pana senatora w 2/3 
traktowała o tymże utylitaryzmie. Bo pan, słusznie 
zresztą, proponuje… I ja się z tym mogę zgodzić, bo 
pan powiedział, że ten podział pozwoli nam lepiej, 
mądrzej użyć tych mandatów, rozdzielić je inaczej 
pomiędzy te większe ugrupowania. Problem polega 
na tym, że… I państwo robiliście do nas wielokrot-
nie takie mrugnięcie: no, my się tym podzielimy. 
Chciałbym oświadczyć dosyć mocno, że my tego, co 
nam proponujecie, nie chcemy, bo żeby podzielić to 
lepiej i mądrzej, tak jak pan proponuje, trzeba naj-
pierw zrobić skok na bank głosów, a my tego skoku 
nie chcemy z wami robić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W tej dyskusji przewijają się różne pojęcia. Ja tu 

słyszałem o obiektywnym procesie. To jest pojęcie 
czysto marksistowskie, ale nie to jest istotne. Istotne 
jest, że obiektywnym procesem nazywa się propo-
zycję ordynacji, którą stworzył PiS i która na pewno 
została zaakceptowana przez kierownictwo PiS. Dla 
niektórych to właśnie jest obiektywnym procesem, ale 
nie dla mnie. Dla mnie jest to po prostu hipokryzja, 
to są jej himalaje…

Obiektywny proces, który tworzy ordynację… 
Tamta była tworzona przez LPR, ta jest tworzona 
przez PiS. Widziałem reakcję pana wicemarszałka 
Bielana na krytyczną opinię Biura Legislacyjnego 
Senatu i uważam, że tego typu reakcje są nieodpo-
wiednie. Zaczynam podejrzewać, że pan wicemar-
szałek Bielan miał coś wspólnego z pracą nad tą or-
dynacją.

(Głos z sali: To jest…)
Nie wiem, czy to jest podejrzenie bezpodstawne, 

ale tak mi się wydaje. Tak mi się wydaje, Szanowni 
Państwo i Panie Wicemarszałku.

Każda ordynacja ma swoje zalety i wady. 
Dyskutujemy o tym. Wiedzą o tym specjaliści, wie-
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(senator B. Borusewicz) prawa w zakresie ordynacji wyborczej, należałoby 
to, że tworzymy projekt, szeroko dyskutujemy, jest 
projekt rządowy i to prawo zaczyna obowiązywać od 
następnej kadencji. Jeżeli już mówimy o tym, co jest 
związane z przyzwoitością… O tym mówił już pan 
marszałek Borusewicz.

Ja chciałbym się również nie zgodzić… Nie ma 
tutaj pana senatora Pocieja, ale absolutnie, Panie 
Senatorze, nie zgadzam się z tym, co pan powiedział 
o orzeczeniu trybunału w Strasburgu w sprawie tego 
wniosku. Przecież pan minister Ziobro powiedział, 
że – cytuję – stanowisko rządu i sentencja wyroku 
są do siebie zbliżone. To jest właśnie to, tak państwo 
podchodzicie do tworzenia prawa i komentowania 
prawa. Marszałek Borusewicz dał przykład, jak 
komentowaliście państwo, w większości zapewne, 
wyniki głosowania w sprawie referendum. Już nie 
mówię o tym, co wyprawiała wasza telewizja. Kto 
był głównym źródłem zła? Zgadnijcie państwo, kto 
według telewizji publicznej, „telewizji wszystkich 
Polaków”, był źródłem zła, jeśli chodzi o referendum?

(Senator Alicja Zając: Diabeł.)
Diabeł, tak jest. A ten diabeł ma na imię, Pani 

Senator: Platforma Obywatelska. To dlatego, że 
Platforma Obywatelska zagłosowała przeciw, nie 
przeszło referendum. Tak twierdzi telewizja, ja nie 
twierdzę, że państwo tak powiedzieliście wcześniej. 
Wiem, że państwo jesteście ludźmi rozsądnymi i wie-
cie, coście zrobili wczoraj.

I tak samo jest z tą ordynacją. Pan senator dawał tu 
bardzo fajne przykłady, takie dla Polaka, dla człowie-
ka z regionów, z Polski i jeszcze w świecie… I oczy-
wiście to trzyma się pewnej logiki. No, przepraszam, 
nie „pewnej”. To trzyma się logiki, Panie Senatorze. 
Tylko że dał pan taki przykład, że 30 mandatów uzy-
skuje w wyniku tej ordynacji Prawo i Sprawiedliwość, 
22 – Platforma i jeszcze gdzieś tam rozrzucone ktoś 
dostaje. No to się zbierzcie, skoncentrujcie i do roboty. 
Do roboty, Panowie! A wy co chcecie zrobić?

(Senator Stanisław Gogacz: Opozycja…)
Wy chcecie nic nie robić i te 30 mandatów zgarnąć. 

To po pierwsze. To jest ordynacja robiona pod chwilo-
we poparcie Prawa i Sprawiedliwości w Polsce. Taka 
jest moja ocena, Panie Senatorze. Może pan się z nią 
nie zgadzać, fajnie się z panem dyskutuje.

Po drugie, chciałbym powiedzieć, że jakby się 
tak stało, nie daj Boże, Rzeczypospolita Kochana, 
że PiS dostanie 30 mandatów… Z kim wy w tym 
Parlamencie Europejskim, Panie Senatorze, będzie-
cie tworzyli koalicję? Przecież Brytyjczyków już 
nie będzie. Samotna wyspa wolności, 30 wspania-
łych w Parlamencie Europejskim! Będziecie tak ton 
nadawać, że cały Parlament będzie tylko was słuchał. 
Będziecie mieli tyle do powiedzenia, że ho, ho, ho. 
Będziecie proponować, wszyscy będą was słuchali 
i wdrażali to w życie. Na tym będzie polegała mą-

skończyć z pewną hipokryzją. Oczywiście polityka 
nie jest matematyką, a jednak – może nie aż tak jak 
w naukach ścisłych – trzeba mówić, o co chodzi, jakie 
to będzie miało konsekwencje. No, nie można stoso-
wać tego typu argumentów jak te, które usłyszeliśmy 
wczoraj po głosowaniu nad odrzuceniem referendum 
od prominentnych polityków PiS, którzy mówili: my 
się wstrzymaliśmy od głosu, my nie głosowaliśmy 
przeciw. Chociaż głosy wstrzymujące się były w tym 
głosowaniu traktowane jako głosy przeciw. Tak więc 
jest gdzieś jakaś granica hipokryzji. Nie wdrapujmy 
się na jej himalaje. Uważam, że ten projekt ordynacji 
powinniśmy odrzucić. I popieram wniosek o odrzu-
cenie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję panu bardzo, Panie Marszałku.
Nie mogę panu odpowiedzieć, nie mogę zabrać 

głosu w dyskusji. Ale chcę panu powiedzieć, że ten 
projekt to jest projekt poselski…

(Głos z sali: No to na niego…)
To jest projekt poselski, Panie Marszałku. Ale nie 

ma w Polsce ordynacji wyborczej, która bardziej by 
wpływała na system dwupartyjny niż ordynacja do 
Senatu. I mam pytanie do pana, Panie Marszałku: jak 
pan się zachował, gdy wprowadzono 100 jednoman-
datowych okręgów do Senatu?

(Głos z sali: Ale nie kłamaliśmy w sprawie…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.
(Senator Bogdan Borusewicz: …pan przekroczył 

regulamin. Ja niestety nie mogę przekroczyć i nie 
odpowiem panu w związku z tym.)

To było pytanie retoryczne, Panie Marszałku, à 
propos hipokryzji.

Proszę bardzo, pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Większość tego, co dotyczy ustawy o ordynacji, 

chyba już została powiedziana, ale kilka słów chciał-
bym jeszcze tutaj dorzucić. Po pierwsze, znowu to, 
co cały czas piętnuję, czyli projekt poselski, szeroko 
konsultowany, długa dyskusja w Polsce, na forach 
społecznościowych, ale również w każdym powie-
cie, w każdej gminie… Kapitalny przykład: zmiana 
ordynacji 10 miesięcy przed wyborami. No, czyli tra-
dycyjny styl Prawa i Sprawiedliwości. W czasie gry 
15 minut przed… zmieniamy i później mówimy, że 
właśnie tak się tworzy prawo w Polsce, bo trzeba dzia-
łać szybko i sprawnie. Ja chcę państwu powiedzieć, 
że do dobrych obyczajów, jeśli chodzi o tworzenie 
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(senator L. Czarnobaj) I zobaczycie, to spowoduje wyraźną klęskę Prawa 
i Sprawiedliwości – czego z całego serca życzę przede 
wszystkim Polsce, Polakom, ale niestety muszę po-
wiedzieć…

(Senator Alicja Zając: Złych życzeń się nie składa.)
…że również wam życzę, żeby tak się stało. 

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Czerwiński po raz drugi, więc 5 mi-

nut.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale świetne…)
(Rozmowy na sali)

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prosiłbym, żeby pan senator Czarnobaj zechciał 

chwilę posłuchać. Nie wiem, jak się do niego zwracać: 
anioł czy prorok?

(Rozmowy na sali)
Ja nie będę mówił o czasach ani zdarzeniach 

przyszłych i niepewnych. Powiem w ten sposób: 
na pewno nie zrozumiał mnie dobrze pan marsza-
łek Borusewicz, bo gdy mówiłem o obiektywnym 
procesie, to mówiłem o tym, jakie skutki wywołują 
poszczególne typy ordynacji. Nie twierdziłem, że 
wprowadzenie danego typu jest obiektywnym pro-
cesem. Jest działalnością intencjonalną. Niestety, 
Panie Marszałku, mówienie, że to jest komunistyczna 
działalność, bo tak to zrozumiałem… No to się pan 
pierwszy do tej komuny zapisał, stwarzając ordynację 
do Senatu. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia, natury powtórzeniowej. Zostawmy 
te wszystkie ozdobniki, może będzie jakiś efekt. 
Proszę państwa, podstawa wynika z tego, i to moż-
na stwierdzić historycznie, że wybory do Parlamentu 
Europejskiego nie demolują, nie zmieniają sceny 
politycznej. Przynajmniej do tej pory tak było. Te 
same siły, które są przed wyborami, są po wyborach. 
Taką rolę spełniają wybory do parlamentu polskiego 
i ewentualne wybory prezydenckie. To po pierwsze.

I druga kwestia. My różnie postrzegamy wy-
bory, a właściwie cel wyborów do Parlamentu 
Europejskiego. Państwo chcecie reprezentantów 
Polski, rozdrobnionych, wprowadzić do Parlamentu, 
do poszczególnych frakcji i wykonać „zadanie euro-
pejskie”, tzn. zasilić poszczególne grupy polityczne 
przedstawicielami z Polski. A ja uważam, że my po-
winniśmy wyłonić taką reprezentację – i tu nie chodzi 
o to, czy to jest PiS, czy Platforma, kto będzie miał 
większość, to się okaże, o tym na szczęście zdecydują 
wyborcy, nie my – silną reprezentację, która będzie 
stanowiła realną siłę w Parlamencie Europejskim, 

drość tych 30, nie daj Boże, parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości.

Odniosę się jeszcze do tej lepszej reprezentacji. 
Jeżeli naprawdę chcemy lepszej reprezentacji, to może 
warto podyskutować, która ordynacja jest lepsza – 
większościowa, mieszana czy proporcjonalna. Może 
warto o tym podyskutować? Nie, tradycyjnie przy-
nosicie państwo projekt poselski. Wiadomo, skąd on 
wypłynął. Akurat jakiś poseł przypadkowo był na 
Nowogrodzkiej, odebrał, przyniósł, podpisał i mamy 
to dzisiaj w Senacie. Taka jest rzeczywistość, przecież 
nie ma co się oszukiwać. Przecież nikt z państwa 
w tworzeniu tego projektu, jak znam życie, nie uczest-
niczył, a nawet nie wiedział, że on powstaje.

I teraz powiedzmy o tym, o czym mówił senator 
Florek. Przecież jeżeli ktoś dostanie 19–20%, jeżeli 
ktoś jest autorytetem w danym regionie i prawie wy-
gra, to i tak nie wejdzie. No, nie wejdzie, bo nie należy 
do dużego bloku, obojętnie jakiego. W związku z tym 
można znaleźć kontrargumenty, Panie Senatorze, do-
tyczące pana wywodów.

I na koniec, Szanowni Państwo, powiem, że li-
czę na to, że Polacy i ci, którzy przygotowują się do 
wyborów, wykażą się mądrością nie po szkodzie, 
a przed szkodą. To będzie impuls do jednocze-
nia się i tworzenia wspólnych list. Podziękujmy 
autorom, że tyle pracują nad tym, aby powstała 
jedna demokratyczna… Może nie będzie to partia, 
ale ugrupowanie czy blok, który przeciwstawi się 
tym, którzy niszczą Polskę. I mam nadzieję, że to 
będzie jeden z argumentów za tworzeniem takich 
wspólnych zrębów.

A drugi przykład zaczerpnę z historii. W 2006 r. 
wspaniała koalicja PiS, Ligi Polskich Rodzin 
i Samoobrony, tak jak wy teraz, kombinowała, jak 
by tu przechytrzyć samorządowców. I co wymyślili-
ście, Szanowni Państwo, na krótko przed wyborami? 
Blokowanie list. Startuje się osobno, ale deklaruje się 
blokowanie list. Liczono głosy na PiS, Samoobronę 
i Ligę Polskich Rodzin razem, ale…

(Głos z sali: Ale niby osobno.)
…niby osobno, no i każdy tam coś uzyskiwał. 

Myśleli, że nas przechytrzyli. Ot, cwaniaczki! Ale 
przecież nie po to człowiek ma głowę, żeby nosić 
czapkę, tylko ma ją po to, żeby na tego rodzaju delikty, 
które tworzycie, znaleźć antydelikt. Jest takie prawo 
w fizyce: F = -F. I my to „-F” zastosowaliśmy na-
stępująco: utworzyliśmy 8 komitetów w Kwidzynie, 
zblokowaliśmy się…

(Senator Mieczysław Augustyn: Brawo.)
…i wygraliśmy w cuglach. Jeszcze nigdy tak nie 

wygraliśmy.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Brawo.)
(Oklaski)
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(senator J. Czerwiński) właśnie do tego samego, tzn. do stworzenia małych 
okręgów wyborczych… Tam już chyba ta argumenta-
cja nie pasuje, prawda? Już nie pasuje argumentacja, 
że chodzi o to, żeby były silne ugrupowania w sej-
mikach, bo jak będą silne ugrupowania w sejmikach, 
to będziemy lepiej rządzić. Nie! Oczywiście chodziło 
o to, że chciano zagarnąć – wykorzystując taki, a nie 
inny stan poparcia społecznego – pełnię władzy za 
pomocą ordynacji wyborczej. Taka jest prawda. I to 
jest najgorszy grzech, jeden z najgorszych grzechów 
poza zawłaszczaniem władzy sądowniczej, jaki moż-
na zarzucić ekipie rządzącej.

Jeżeli chodzi o ordynację do Parlamentu 
Europejskiego, to tutaj oczywiście nie chodzi o zagar-
nięcie władzy, dlatego że w Parlamencie Europejskim 
my władzy nie mamy, jesteśmy tylko jednym z kółek. 
Chodziło o to – o tym przecież wróble ćwierkają – 
żeby z boku nie pojawiły się żadne partie, które będą 
odbierały głosy PiS, żeby nie pojawiła się partia ojca 
dyrektora, żeby przypadkiem nie postanowił wystą-
pić osobno pan minister Ziobro albo pan minister 
Gowin. I to był główny powód. Tylko że przy okazji, 
przy okazji, rzeczywiście utrupiacie inne mniejsze 
partie.

Jeżeli chodzi o te wszystkie argumenty, które, jak 
powiadam, można rozważać, to problem polega na 
tym, że decyzje Rady Europejskiej w tej sprawie są 
jasne. My tutaj nie możemy dyskutować o tym, czy 
lepsza jest większościowa, czy niewiększościowa… 
itd. Unia Europejska przyjęła pewien system i ten 
system mówi o tym, że wybory mają być proporcjo-
nalne, a maksymalny próg to ma być 5%. Pan, Panie 
Senatorze, powiada: a kto mi udowodni, że one nie 
są proporcjonalne? Nieskromnie powiem, że chyba to 
udowodniłem, tylko, zdaje się, pana nie było wtedy na 
sali. Chyba to udowodniłem. Czy są proporcjonalne? 
No, można powiedzieć, że są, bo jak są 3 mandaty, to 
wystawia się listy i są proporcjonalne… Jednak mogę 
tu zadać kolejne pytanie: a jakbyśmy tak zrobili okręg 
2-mandatowy, to byłyby proporcjonalne czy nie? Na 
pewno wiemy, że 1-mandatowe nie są proporcjonalne. 
A 2-mandatowe? No, proporcjonalne. Przecież to pro-
wadzi do absurdu. Okręgi 3-mandatowe bardzo słabo 
spełniają wymóg proporcjonalności. Bardzo słabo. 
Ale jest jeszcze kwestia progu wyborczego. Otóż 5% 
progu wyborczego jest przecież czystą fikcją. I pan 
o tym wie. Jest to czystą fikcją w przypadku okręgów 
3-, 4-, a nawet 5-mandatowych. Myśmy to sobie tutaj 
obliczyli. W związku z tym to jest główne kryterium 
i to kryterium nie zostaje spełnione, a wszystkie inne 
argumenty w tym momencie pozostają na boku. I nie 
ma co tutaj opowiadać o tym, że chodzi o to, żeby 
była lepsza reprezentacja, o to, żeby lubelskie miało 
3, a nie 2 mandaty itd., itd., bo przecież wiadomo, że 
nie o to chodzi przy okazji zmiany tej ordynacji. Takie 
argumenty praktycznie tutaj nie padały.

która będzie dbała o polskie interesy, tak jak powin-
no się dbać o polskie interesy na wszystkich stano-
wiskach, w Komisji Europejskiej, w innych ciałach 
i organach. Tak samo powinno być w Parlamencie 
Europejskim. Tym rzeczywiście się różnimy. To jest 
podstawa, tylko to trzeba wyraźnie wyartykułować. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator, marszałek Borowski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To też może być dobra 

wypowiedź. Historycznie…)

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Muszę powiedzieć, że mało znam większych przy-

jemności niż słuchanie pana senatora Czerwińskiego.
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Może do rzeczy.)
Ale dlaczego pan się zdenerwował? Ja to mówię 

serio, absolutnie. Mówię absolutnie serio. Ponieważ 
pan senator Czerwiński zawsze analizuje temat, dzieli 
go na części i każdą część omawia odrębnie. Tyle 
tylko, Panie Senatorze, że jest takie powiedzenie, 
właściwie jest kilka powiedzeń w tej sprawie, jedno 
jest takie: widzieć drzewo, a nie widzieć lasu. Podam 
też inne, jeszcze z epoki napoleońskiej: jest tysiąc 
przyczyn, dla których nie możemy przyjąć pańskiego 
wojska – powiedział burmistrz do Napoleona – po 
pierwsze, nie mamy armat. No i to wystarczy.

Pańskie wywody dotyczące tego, dlaczego ta 
nowa ordynacja jest lepsza… To może być przed-
miotem jakiejś dyskusji, jakichś rozważań, nie ma 
przeszkód, tyle że państwo tych rozważań w ogóle 
nie zaczęliście. Pan działa ex post. Jeżeli zmienia się 
ordynację wyborczą, a ordynacja wyborcza to jest, 
można powiedzieć, podstawa systemu demokratycz-
nego, to trzeba to robić w trybie demokratycznym. 
Trzeba taki projekt przedstawić publicznie, trzeba 
zostawić czas na pewną dyskusję, na dyskusję eks-
pertów – jest opozycja, są rządzący, w związku z tym 
oczywiście wszyscy powinni w tym wziąć udział – 
i dopiero potem zgłosić jakiś projekt. Przecież tego 
wszystkiego nie było. Tych wszystkich argumentów, 
które pan tu wylicza w tej chwili, nikt nie wyliczył. 
Zapoznałem się z dyskusją w Sejmie, z wypowiedzia-
mi pana Zasady, pana Schreibera – żaden z nich nie 
mówił o czymś takim jak pan. Pan po prostu dorabia 
w tej chwili argumenty do tego, co przedstawiono. 
A ponieważ nie tak dawno byliśmy świadkami próby 
zmiany ordynacji samorządowej, w której zmierzano 
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(senator M. Borowski) (Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę włączyć 
mikrofon.)

(Głos z sali: Mikrofon.)
Nic takiego nie robiłem.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Piotr Florek: Mogę, Panie Marszałku?)
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proszę państwa, jak się wprowadza jakąś ustawę, 

to trzeba przewidzieć skutki wprowadzanych zmian. 
Ustawa o IPN przykładowo. Przypominamy sobie, jak 
to wyglądało. Jest takie coś jak ocena skutków regu-
lacji, gdzie należy udokumentować, co wprowadzana 
zmiana przyniesie, jakie efekty.

Ten projekt był generalnie bez konsultacji, bez 
wysłuchania publicznego, w szybkim tempie pro-
cedowany, złożony przez grupę posłów, z wieloma 
poprawkami. Wprawdzie był złożony na 10 miesięcy 
przed wyborami, bo, jak mówię, na 6 miesięcy przed 
nie powinno się zmieniać ordynacji… Chociaż pa-
miętamy, że jeżeli chodzi o samorządy, to niedawno 
zmienialiśmy i było nieważne, że już nie ma 6 mie-
sięcy, tylko jest mniej, bo okazało się, że te zmiany 
są nieistotne, mało ważne. Co tam kamery! Po co to 
rejestrować? Roboty mnóstwo itd. To mało istotna 
zmiana, więc można było to zmienić.

Dlatego zadaję pytanie, bo jestem przekonany, 
że to samo będziemy mieli z tą ordynacją. Przyjdzie 
taki moment, kiedy państwo dojdziecie do wniosku 
– dzisiaj pewno jeszcze nie – że trzeba tę ordynację 
zmienić.

Ja jestem przekonany, że na pewno państwo 
te wybory do Europarlamentu wygracie – tak jak 
wygraliście wczorajsze referendum. To nie ulega 
wątpliwości, dlatego że 10 głosowało za, 52 się 
wstrzymało, a 30 było przeciw. Czyli najwięcej 
było głosów za. Wygraliście państwo wczoraj te 
wybory, a próg wynosił 47%. No ale cóż tam pro-
gi?! Progi nie mają znaczenia, jak się okazuje. Czy 
5%, czy 16,5%? Cóż to? To są tylko progi zapisane 
gdzieś tam.

Proszę państwa, tak nie można postępować, tak 
nie można wprowadzać zmian w tak ważnych prze-
pisach jak ordynacja wyborcza – bez konsensusu, bez 
odpowiedniego przygotowania i w tym trybie.

Dlatego, kończąc, proszę państwa, powiem: przy-
pomnę to, obiecuję, że przypomnę to, jak będę na 
tej mównicy, gdy będziemy zmieniać tę ordynację 
wyborczą. Bo będziemy ją zmieniać, będziemy ją 

Ta hipokryzja, o której tutaj była mowa, rzeczy-
wiście jest, no, przykra. Jest przykra. Jednocześnie 
powiadacie państwo: no, to zjednoczcie się. Muszę 
powiedzieć, że akurat jeśli o mnie chodzi, to ja wie-
lokrotnie, również z tej mównicy, mówiłem o tym, że 
potrzebne jest porozumienie sił prokonstytucyjnych 
i demokratycznych w Polsce. Tyle tylko, że jeśli przyj-
miemy dzisiaj z radością ten fakt, że PiS forsuje taką 
ordynację i powiemy: no, to bardzo dobrze, to my się 
zjednoczymy… No, powiem szczerze, Panie Senatorze, 
byłem trochę zaskoczony, że pan nie użył tego argu-
mentu, jak pan wyszedł teraz na mównicę, i nie po-
wiedział: no, o co chodzi, Panowie, przecież senator 
Czarnobaj się ucieszył – no to co wy krytykujecie? 
Otóż chcę powiedzieć, że być może taki będzie efekt 
– i oby był, i oby był – tylko że to byłoby wymuszone. 
W porządnie działającym systemie demokratycznym, 
w którym rządzący mający bezwzględną większość 
nie dokonują zamachu na instytucje demokratyczne, 
nie ma potrzeby robienia tego rodzaju koalicji. My 
jesteśmy w sytuacji przymusowej, więc oby to się uda-
ło. Ale próba takiego korumpowania politycznego… 
Bo w tych takich delikatnych wypowiedziach słyszy-
my: no ale o co wam chodzi? To jest kierowane do 
Platformy Obywatelskiej: o co wam chodzi, przecież 
podzielimy się jakoś – prawda? – bo my weźmiemy… 
no, może my weźmiemy trochę więcej, to prawda, ale 
wy też weźmiecie i będziecie mocniejsi, jeśli chodzi 
o swoje ugrupowanie itd. No, nie powinno tak być. Ja 
nie mogę mówić za Platformę, ale cieszę się, że stano-
wisko Platformy w tej sprawie jest jednoznaczne, bo 
byłoby niedobrze, gdyby było inne.

Tak że, krótko mówiąc, zawsze trzeba zadać py-
tanie: qui bono? Jeżeli władza, jeżeli grupa rządząca 
zmienia ordynację wyborczą i nie dotyczy to techni-
kalii typu kamery, urny przezroczyste itd., i nie robi 
tego w dyskusji publicznej, to wiadomo, że robi to pod 
siebie, a to musi podlegać krytyce i musi być uzna-
ne za naruszanie ładu demokratycznego. Dziękuję. 
(Oklaski)

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, jeśli 
można…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, pan senator Florek…
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, czy 

można?)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Chciałbym tylko jedno zdanie sprostowania… 

Nikogo tutaj nie korumpowałem…
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(senator P. Florek) Ale… ale… Nie dziwię się nawet, że to zgłosili po-
słowie. Widać posłowie chcą zostać europarlamenta-
rzystami, więc przygotowali projekt wyborczy szyty 
na swoją miarę, projekt ordynacji. To jest zrozumiałe, 
chcą awansować do Europarlamentu. Tylko trochę się 
dziwię, że podchodzimy do niego tak bezrefleksyjnie. 
W języku angielskim jest takie pojęcie gerrymande-
ring, tj. szycie okręgów wyborczych pod swoją siłę 
polityczną. Tylko że Anglicy już to przerobili, jako 
dojrzała demokracja, i tak jak Francuzi stworzyli me-
chanizmy prawne, żeby tego unikać. Może powinni-
śmy od nich tego się nauczyć.

Ale mówiąc całkiem poważnie, ordynacja wybor-
cza powinna być tak skonstruowana, aby zapewnić 
możliwie najbardziej racjonalną reprezentację całego 
narodu. Polska to jest piękny kraj, Polska to jest kraj 
różnorodny, w którym są ludzie myślący lewicowo, 
w którym są ludzie myślący prawicowo, w którym 
są ludzie słuchający Radia Maryja i wyznający inne 
religie, w którym są ludzie spod tęczowej flagi i na-
rodowcy…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale się zacznie teraz.)
…i ordynacja powinna stwarzać wszystkim ra-

cjonalne szanse na wybór. Bo Polska zawsze będzie 
różnorodna i to, co jedynie jest nam potrzebne, to 
to, aby ci wszyscy ludzie pamiętali, że są Polakami, 
okazywali sobie wzajemnie szacunek, respektowali 
prawo i nie atakowali jedni drugich. Ta ordynacja 
zmierza w kompletnie innym kierunku i ona się 
wpisuje w ciąg działań, które mają z Polski uczynić 
kraj na jedną modłę. Nie chcę komentować, na jaką 
modłę, bo uważam ją za dziwaczną. Ale chciałbym 
powiedzieć, że nigdy to się nie uda. Siłą Polski jest 
różnorodność, kreatywność. Ten naród jest wielkim 
narodem i takim pozostanie mimo wysiłków tych, 
którzy chcą to zmienić dla swoich niecnych celów. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Napieralski.

Senator Grzegorz Napieralski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zastanawia mnie jedno. Czego boi się Prawo 

i Sprawiedliwość, skoro przygotowuje taką ustawę 
i taką ordynację wyborczą? W waszej retoryce jest 
tak, że jak jest wam wygodnie powoływać się na 
kraje europejskie, to się na nie powołujecie, a kiedy 
jest wam niewygodnie, to się na nie nie powołujecie. 
Kiedy trzeba pokazać coś dla was pozytywnego lub 
coś jest w waszym interesie, to mówcie „tak jest we 
Francji, tak jest na Węgrzech, tak jest w innych kra-
jach europejskich”.

poprawiać, tak, poprawiać, będziemy ją poprawiać. 
Zresztą nie tylko tę ustawę, bo pewnie dzisiaj czy 
jutro będę mógł powiedzieć o niektórych, o których 
państwo zawsze mówicie, że są świetne, że są dobre, 
że tak musi być. No, przypomnę to w moim następ-
nym wystąpieniu. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ja tak informacyjnie, Panie Senatorze – bo pan nie 

był wtedy senatorem – powiem, że jednomandatowe 
okręgi w wyborach do Senatu…

(Senator Piotr Florek: Tak…)
…100 okręgów w wyborach do Senatu wprowa-

dzono w grudniu 2010 r., 10 miesięcy przed wyborami 
w 2011 r., i wprowadzili je senatorowie Platformy 
Obywatelskiej.

Bardzo proszę, pan senator Grodzki…
(Senator Piotr Florek: Chce pan podyskutować, 

to…)
Poprawka nr 183, może pan sprawdzić w imien-

nych wynikach głosowania, jak głosowali inni senato-
rowie z pana klubu, którzy byli wówczas senatorami.

Bardzo proszę, pan senator Grodzki…
(Senator Bogdan Borusewicz: A ja mogę w takim 

samym trybie jak pan?)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie, no…)
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie będę łamał 

regulaminu.)
Jeżeli pan powie, jak pan głosował, to… no, ma 

pan możliwość.
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 

nie będę łamał regulaminu.)
(Głos z sali: Nie!)
Dobrze.
Bardzo proszę, pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo! 

Szanowni Goście!
Mogę mówić z własnego doświadczenia, bo star-

towałem do Europarlamentu. Startując z trzeciego 
miejsca, zrobiłem drugi wynik w okręgu zachodnio-
pomorskie-lubuskie, ale niestety, ten drugi mandat 
wywędrował na Śląsk, bo tam lokomotywa listy zro-
biła świetny wynik i ten mandat tam przewędrował. 
Tak więc teoretycznie byłaby pokusa, bo według tej 
ordynacji byłbym europarlamentarzystą.

(Senator Czesław Ryszka: To był pomysł 
Platformy.)
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(senator G. Napieralski) Portugalia czy Węgry, które tak kochacie i tak się na 
nich wzorujecie co do systemu politycznego i spra-
wowania władzy… Tam jest 1 okręg wyborczy i tam 
realnie różne siły polityczne mają szansę. Oczywiście 
może być też tak, że takie kiwanie się na boisku, mó-
wiąc językiem sportowym, może doprowadzić do 
tego, że człowiek będzie kiwać, kiwać i zakiwa się 
na śmierć. Tak też może być.

Oczywiście to wszystko wymusza różne trudne 
rzeczy. Sam marszałek Bielan przyznał w swojej 
polemice w panem senatorem Florkiem, że być może 
stworzycie duży blok polityczny. Możecie go stwo-
rzyć i wygrać te wybory. Być może też stanie się tak, 
że ordynacja wyborcza wymusi na siłach politycz-
nych budowanie 2 obozów politycznych. Tylko że 
ten drugi, nowy, który powstanie i stanie naprzeciw 
zjednoczonej prawicy, będzie bardzo zróżnicowa-
ny. On zjednoczy bardzo wiele partii politycznych 
oraz autorytetów, szczególnie autorytetów, co w ta-
kich wyborach może przynieść mu sukces, a wam 
przyniesie porażkę. I tego wam życzę, Koleżanki 
i Koledzy z PiS, ponieważ takie brutalne bawienie 
się ordynacją wyborczą jest, moim zdaniem, czymś 
poniżej standardów demokratycznych obowiązują-
cych w poszczególnych państwach, a szczególnie 
w Polsce.

Nie wiem, dlaczego chcecie tak robić, nie wiem, 
dlaczego nie dopuszczacie żadnych poprawek i nie 
chcecie dyskutować. Wczoraj minister Mucha, mi-
nister z kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, do-
puszczał polemikę, rozumiał tę polemikę, rozumiał 
inne wartości, rozumiał inny pogląd, a dzisiaj znowu 
wszystko wraca do normy: jeżeli ktoś ma inny pogląd 
albo inne spojrzenie na świat, a jest nie z PiS, to już 
jest wrogiem i nie można przyjąć jego poglądu. I nie-
ważne, czy ktoś jest z Platformy Obywatelskiej, czy 
jest senatorem niezależnym, tak jak pan marszałek 
Marek Borowski – po prostu jest nie z waszej paczki. 
A jak ktoś nie jest z naszej paczki, to znaczy, że nie 
możemy wysłuchać jego poglądu, jego pomysłu ani 
propozycji zmian w tej ustawie.

Prawda jest taka – i tym kończę, Panie Marszałku 
– że ta ustawa ma dzisiaj tak naprawdę dać pozor-
ne wygrane Prawu i Sprawiedliwości. Ta ustawa ma 
spowodować to, że żadna inna siła – narodowa, pra-
wicowa, konserwatywna – z boku wam nie wyrośnie, 
że przy waszych wewnętrznych sporach i walkach 
buldogów pod dywanem po prostu nic się narodzi 
i nic nie zagrozi dzisiaj Zjednoczonej Prawicy. I o to 
chodzi. I daje to też sygnał absolutnie wewnętrzny, 
do środka, żeby nie kombinować, bo za chwilę, po 
wyborach do Parlamentu Europejskiego, pojawi się 
podobna ordynacja wyborcza do parlamentu krajo-
wego. Ale, tak jak powiedziałem, można się kiwać 
i można się zakiwać. I tego wam życzę, Koleżanki 
i Koledzy z Prawa i Sprawiedliwości. (Oklaski)

Poszczególni senatorowie pokazują, jak jest w in-
nych krajach europejskich, jeżeli chodzi o ordynację 
wyborczą do Parlamentu Europejskiego. Tak napraw-
dę te kraje są jednym wielkim okręgiem wyborczym. 
Ordynacja w tych krajach pozwala właśnie na to, by 
różnorodne frakcje polityczne miały swoją szansę. 
A to, co wy zaproponowaliście, w bardzo prosty spo-
sób buduje tylko i wyłącznie 2 bloki polityczne. 2 
i nic więcej.

Przysłuchiwałem się polemice między panem 
marszałkiem Adamem Bielanem a panem senato-
rem Piotrem Florkiem. Pan marszałek nie ma tu racji. 
Być może 1 mandat uda się gdzieś zdobyć jakiejś 
innej partii, jak będzie jakiś ciekawy kandydat bądź 
kandydatka i będzie kumulacja głosów. Ale nawet 
gdyby posłuchać rozważań pana marszałka Bielana 
o tym, że SLD i PSL może mieć 1 mandat czy nawet 
2 mandaty… To, czy ma się przy podobnym wyniku 
5 mandatów czy 1, to jest duża różnica. A więc jaka 
to jest reprezentacja?

Skoro mówimy o różnorodności, o tym, że fak-
tycznie różne siły polityczne mają prawo decydować, 
chciałbym przypomnieć, że frakcja socjalistyczna 
w Europarlamencie jest frakcją drugą co do wielkości. 
Działając w ten sposób, niejako obcinacie tę frakcję, 
zabieracie możliwości uczestniczenia w tym wszyst-
kim ludziom o poglądach lewicowych.

A co z Kukizem, który dziś ma duży klub par-
lamentarny? Zgodnie z tą ordynacją ten klub nie 
będzie miał swoich przedstawicieli w Parlamencie 
Europejskim. Chyba że pójdzie do wyborów z kimś 
innym w jednym dużym bloku politycznym.

To, co zaproponowało Prawo i Sprawiedliwość, 
pokazuje dużą bojaźń. Przy sporach wewnętrznych, 
przy tym, co się dzieje, co widzieliśmy wczoraj 
w sprawie referendum, co dzieje się w samym PiS 
i wśród koalicjantów, którzy trwają przy PiS, jest 
obawa Jarosława Kaczyńskiego czy kierownictwa 
Prawa i Sprawiedliwości, że ktoś na eurowybory 
może się odłączyć albo stworzyć ruch polityczny. 
I faktycznie, przy niskiej frekwencji – a taka niestety 
jest, niższa niż w wyborach do parlamentu krajowego 
czy wyborach prezydenckich – inne siły polityczne 
mogą te mandaty zdobyć. Sławetna jest już plotka 
czy informacja o partii Macierewicza czy o tym, że 
Ziobro wystartuje samodzielnie. Takich informacji 
pojawiało się bardzo dużo.

Wydaje mi się – a nawet nie wydaje, bo to graniczy 
z pewnością – że cała ta zmiana ordynacji wyborczej 
spowodowana jest tym, że lepiej ubiec takie działanie, 
takie wydarzenie, niż zderzać się z rzeczywistością, 
w której może się wydarzyć coś złego dla PiS. Dziwię 
się temu, bo właśnie te rozwinięte demokracje, na 
które się powołujecie, Niemcy, Francja, Hiszpania, 
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tym rozwodzić, ale, po pierwsze, ten próg jest bar-
dzo różny, a po drugie, okręgi 4-, 5-, 6-mandatowe 
są np. w samorządach i tam lokalne komitety wy-
borcze wchodzą, partie polityczne typu Platforma, 
Nowoczesna wchodzą. U nas, w Jeleniej Górze mamy 
okręgi 5-, 6-mandatowe i partie biorą po 2 mandaty, 
niekiedy po 3 mandaty. Nic nie stoi na przeszkodzie, 
aby te mniejsze komitety wyborcze wchodziły, nawet 
przy tej ordynacji wyborczej.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nowoczesna na przy-
kład.)

Proszę?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nowoczesna…)
No ale Nowoczesna z wami pójdzie do wyborów, 

tak? No przecież to już jest oczywiste, tak?
Kolejny element…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Po co ta polemika?)
Kolejny, Szanowni Państwo, element, który ta 

ordynacja wdraża, to uproszczenie systemu. Nikt 
z Polaków, a myślę, że także i większość polityków, 
za bardzo nie rozumie mechanizm wędrującego…

(Senator Piotr Florek: Nie jesteśmy wami…)
…wędrującego mandatu.
(Senator Piotr Florek: …w uproszczeniu mówiąc.)
To jest najbardziej skomplikowana ordynacja, któ-

ra obowiązuje w Polsce. Polacy są przyzwyczajeni, 
czy to w wyborach samorządowych, czy do Senatu, 
czy do Sejmu, do tego, że wiedzą, ilu posłów, rad-
nych z danego okręgu wybierają. W wyborach do 
Europarlamentu do końca nikt nie wiedział, ile tych 
mandatów będzie. Ja już w swoim pytaniu do se-
natora Florka powiedziałem: Lubelszczyzna zgod-
nie z dzisiejszą ordynacją wybiera do Parlamentu 
Europejskiego 2 europosłów. Bardzo bym prosił pana 
Marka Borowskiego, który jest ekonometrykiem i tak 
sprawnie liczy, żeby powiedział, jaki tam jest efek-
tywny próg wyborczy.

(Senator Marek Borowski: Gdzie?)
No, na Lubelszczyźnie.
(Senator Piotr Florek: Zaraz będzie…)
No, proszę powiedzieć. Jak są 2 mandaty, to nie 

biorą tego Platforma i PiS, Panie Marszałku?
(Rozmowy na sali)
No proszę, że się tak wyrażę… To tworząc okręg 

3-mandatowy, zwiększamy teoretycznie szanse kogoś 
trzeciego. Gdy są 2 mandaty, nie ma szans, oczywi-
ście przy tych notowaniach, które mają Platforma 
i PiS, żeby ktokolwiek inny wziął mandat. A ten trzeci 
mandat zawsze Lubelszczyźnie uciekał.

I, Szanowni Państwo, na koniec jeszcze jedna 
sprawa. Ja o tym mówiłem na posiedzeniu komisji. 
Oczywiście jest kwestia tego typu, że im mniejszy 
okręg wyborczy, tym teoretycznie ten taki próg do 
przekroczenia jest wyższy. Ale to się dzieje też w wy-
borach samorządowych, tak? Są 3-, 4-, 5-mandatowe 
okręgi w wyborach samorządowych i też oczywiście 

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Mróz.

Senator Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja miałem nie zabierać głosu, ale, mówiąc szcze-

rze, ostatnie dwa głosy mnie trochę sprowokowały.
Pierwsza kwestia, do pana senatora Napieralskiego. 

No, mówienie o plotkach, konfliktach… No, to jest 
generalnie taki poziom plotkarstwa… Ja też mógłbym 
mówić o plotkach i konfliktach, jakie są, powiedzmy, 
w Platformie Obywatelskiej, tylko to niczemu nie słu-
ży. Zapewniam pana, że pan wiceprezes PiS Antoni 
Macierewicz w żaden sposób nigdzie poza Prawo 
i Sprawiedliwość się nie wybiera.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: My się nie przejmu-

jemy, Panie Senatorze.)
Druga kwestia, na którą chciałbym zwrócić uwagę. 

Jest postawiony taki zarzut, chybiony, że to jest projekt 
poselski, no bo posłowie się wybierają do Parlamentu 
Europejskiego. No, a co w tym takiego dziwnego, 
strasznego, że posłowie ewentualnie chcą startować 
do Parlamentu Europejskiego? Tak, wielu posłów, 
pewnie i senatorów, będzie startowało do Parlamentu 
Europejskiego, tak jak będą też startowali nieposło-
wie. I to dotyczy Platformy, PiS… Pan Grodzki mó-
wił, że sam startował do Parlamentu Europejskiego. 
Mogę się założyć, nie znając państwa pomysłów, że 
na listach do Parlamentu Europejskiego będą także 
posłowie i senatorowie z Platformy Obywatelskiej. 
Może przegram, ale uważam, że mogę taki zakład 
zrobić.

Ale wracam, Szanowni Państwo, do meritum. 
W każdym kraju Unii Europejskiej ta ordynacja jest 
troszeczkę inna, bo inne są kraje, bo inny jest po-
tencjał ludnościowy, bo inna jest tradycja, inna jest 
historia, inne są także tradycje wyborcze. Szanowni 
Państwo, ja jestem z Dolnego Śląska. Dolny Śląsk plus 
Opolszczyzna… no, to potencjał jak Słowacja. Więc 
nie mówmy, że taki duży okręg wyborczy jest czymś 
złym. Powiedziałbym, że taki okręg wyborczy jest 
nawet za duży, bo ciężko w dwóch województwach 
poznać ludzi. A te okręgi, które myśmy wprowadzili, 
są naprawdę bardzo, bardzo duże, to są dwa, niekiedy 
trzy województwa… To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Przecież pan senator Czerwiński 
państwu to udowodnił, Unia Europejska wymaga tyl-
ko dwóch elementów: proporcjonalności i progu do 
5%. I ta ordynacja wyborcza te dwa wymogi spełnia, 
spełnia bez żadnego… (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Oczywiście, że jest długa dyskusja o tzw. pro-

gu efektywnym. Nie chciałbym tutaj długo się nad 
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(senator K. Mróz) (Senator Grażyna Sztark: Co pan marszałek dzisiaj 
jakiś taki pobudzony?)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pan marszałek dziś 
jakiś taki dziwny.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o ci-
szę!)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dyskusję 

prowadzimy pojedynczo, proszę państwa…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie, proszę…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …pojedyn-

czo…)
(Senator Grażyna Sztark: Pan marszałek jest del-

finem?)
(Głos z sali: Rekinem.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 

dokończyć panu senatorowi. Ma jeszcze 2 minuty.)
Szanowni Państwo, ja mogę powiedzieć tylko tak: 

ta ordynacja jest zgodna z prawem europejskim…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Rekinem bardziej…)
…w 100%. Zobaczymy, jakie będą wyniki. Nie 

wiem, może wygra PiS, może wygra Platforma, to 
będziemy wiedzieć dopiero po wyborach.

Ta ordynacja wyborcza to ordynacja, którą ludzie, 
Polacy, wyborcy są w stanie zrozumieć ze względu 
na mechanizmy w niej zawarte. I mam nadzieję… Ja 
oczywiście nikomu nie życzę przegranej. Życzę, żeby 
Prawo i Sprawiedliwość wygrało, bo to naturalnie…

(Rozmowy na sali)
Ale powiem tylko… Ostatnie zdanie, Panie 

Senatorze. Ostatnie zdanie. Najwięcej mandatów na 
podstawie tej ordynacji i na podstawie poprzedniej 
ordynacji zdobędzie ten komitet wyborczy, który wy-
gra wybory. A my zamierzamy te wybory wygrać. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja krótko. Mój szanowny przedmówca… Bo po-

winniśmy się traktować z szacunkiem, chociaż dzisiaj 
jeden z posłów, a w zasadzie szef klubu Kukiz’15 dał 
popis, jak nie należy przemawiać językiem pozapar-
lamentarnym. 

Króciutko wytłumaczę. To nic złego, że posłowie 
chcą się dostać do Europarlamentu – ja ich nawet 
rozumiem, mówiłem to, nie słuchał pan senator – tyl-
ko… Może tu też są ludzie, którzy chcą się dostać do 
Europarlamentu. Np. pan marszałek Bielan – aż widać 
to w jego oczach i w jego zachowaniu dzisiejszym. 
Jednak ci ludzie nie piszą pod siebie ordynacji. Taka 

próg wyborczy to 5%, a tzw. efektywny próg jest 
różny: 8, 9, 10%, w zależności od tego, jaki wyjdzie. 
I to jest nic nowego.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Ale, Szanowni Państwo, czy to jest dobrze, czy 
to jest źle? No oczywiście, jest taka tego konse-
kwencja, że niektóre siły wtedy się nie łapią i ich 
reprezentantów nie ma. No ale, Szanowni Państwo, 
nikt z Platformy Obywatelskiej siedzący w tej sali… 
A może inaczej: żaden z senatorów z Platformy 
Obywatelskiej, którzy byli tu w poprzednich ka-
dencjach nie powinien na ten temat się wypowiadać. 
Bo to wy wprowadziliście większościowe wybory 
do Senatu. (Oklaski) I efekt jest taki, że dzisiaj są 
tu tylko PiS i Platforma.

(Senator Adam Bielan: 10 miesięcy przed wybo-
rami to zrobili. Dokładnie tak było.)

I, Szanowni Państwo, ilu wyborców dzisiaj nie ma 
w Senacie swojego reprezentanta?

(Senator Adam Bielan: Pod siebie to zrobili. 10 
miesięcy przed wyborami…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

Pan senator Napieralski…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …proszę za-

pisać się do głosu.)
…jakoś nie chciał startować z SLD.
(Senator Grzegorz Napieralski: Bo mnie wyrzu-

cili.)
Bo wiedział, że nie ma najmniejszych szans.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jak miał startować, 

jak go wyrzucili?)
(Wesołość na sali)
No, wie pan, oni przyjmują, wyrzucają, wchodzą, 

wychodzą, że się tak wyrażę.
Gdzie macie senatorów z SLD?
(Senator Grażyna Sztark: Coś pan marszałek…)
Gdzie macie senatorów od Kukiza? To jest właśnie 

konsekwencja waszej ordynacji wyborczej.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bo Kukiz nie wy-

stawiał.)
(Oklaski)
No, Szanowni Państwo, wy wprowadziliście naj-

bardziej eliminującą małe podmioty polityczne ordy-
nację, która obecnie funkcjonuje czy to w wyborach 
do samorządów, czy to w wyborach do… To właśnie 
my wycofywaliśmy się z JOW-ów w samorządach, 
co blokowaliście. Więc zdecydujcie się…

(Senator Adam Bielan: Brawo!)
…czy chcemy dużych…
(Senator Adam Bielan: Szczyt hipokryzji.)
…czy małych okręgów wyborczych. No bo to jest 

konsekwencja.
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(senator T. Grodzki) frakcji chcą w tym parlamencie zasiadać, i jest wybór. 
Wy dzisiaj to ograniczacie. 

I proszę tutaj nie przerzucać się żadnymi danymi, 
bo przecież jesteśmy doświadczonymi politykami 
i wiemy dokładnie, że im mniejszy okręg wyborczy, 
szczególnie w wyborach ogólnokrajowych, tym więk-
szy jest podział na dwóch najsilniejszych. Zawsze 
tak było, tak jest i będzie, Panie Senatorze. Tak było. 
Niezależnie od tego, czy okręgi do Senatu były dwu-
mandatowe, czy jednomandatowe, wygrywali wtedy 
najsilniejsi. Tak było za czasów SLD. Przypomnę, że 
przecież w tej Izbie, jak po prostu fala niosła jedną 
partię polityczną – a w roku 2001 był to Sojusz Lewicy 
Demokratycznej – to 75% tej sali należało do SLD. 
Bo była największą partią. I dziś będzie identycznie 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego – 2 naj-
większych graczy na scenie politycznej weźmie cała 
pulę, nie będzie inaczej. W samorządzie, na który pan 
się powoływał, jest tak, że ci silni tak naprawdę biorą 
najwięcej, a że często np. lokalny komitet wyborczy 
jest silniejszy od komitetu Prawa i Sprawiedliwości… 
Wtedy po prostu silniejszy weźmie najwięcej, a nie 
Prawo i Sprawiedliwość. Wybory lokalne całkowicie 
innymi prawami się rządzą. My zwracamy dzisiaj 
waszą uwagę na to, że ta ordynacja jest tak naprawdę 
skrojona pod coś. No ale przecież nie chodzi o to, żeby 
zmieniać na lepsze… 

Wszyscy mieliśmy zastrzeżenia do tych wędru-
jących mandatów. Ta idea, która miała tak naprawdę 
pobudzać chęć uczestnictwa, czyli tę frekwencję, 
w wyborach do Parlamentu Europejskiego, absolut-
nie zawiodła, nie sprawdziła się. Prawda? Nikt do 
końca nie był pewien, czy ma ten mandat, czy nie, 
bo one sobie krążyły po Polsce i nim przeliczono te 
głosy… Dopiero później się okazywało, że jesteś 
bądź nie jesteś eurodeputowanym. To warto było 
zmienić, no ale dlaczego zmieniacie to na coś, co 
nie będzie działać tak, jak powinno. Ta różnorod-
ność, to budowanie proeuropejskich sił politycznych, 
które by wystawiły swoje listy, zostały w tej chwili 
zablokowane. To jasne, że to jest robione pod wasze 
interesy – powiedzmy to sobie otwarcie. I będzie 
tak… Wy tworzycie kolejną drogę, ścieżkę – po raz 
kolejny mówię to z tej mównicy – dajecie kolejny 
przykład tego, jak można pod kątem własnych in-
teresów zmieniać ustawy i reguły gry. I znowuż 
pokazujecie tym, którzy przyjdą po was i będą mieli 
arytmetyczną większość na tej sali i w Sejmie, że… 
Oni być może też będą zmieniali ustawy pod siebie, 
tak jak im będzie wygodniej, bo wy pokazaliście, że 
można. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos ma pan senator Pęk.

jest zasadnicza różnica. To, że oni napisali ordyna-
cję, która daje im największą szansę na dostanie się 
do Europarlamentu… No, można to nazwać chciej-
stwem, ale jest to z powodu ułomnej ludzkiej natury 
zrozumiałe. 

Jednakże to, że my, jako izba wyższa, bezreflek-
syjnie popieramy ten projekt, który w innych wa-
riantach pan senator sam skrytykował, to… Aż chce 
się tu zacytować klasyka: nie idźcie tą drogą! Bo to 
rzeczywiście polaryzuje i petryfikuje scenę politycz-
ną, a – powtarzam – Polska jest zbyt różnorodna, zbyt 
piękna… Ten naród zasługuje na to, aby mieć repre-
zentatywnych przedstawicieli w Europarlamencie, 
a z powodu tej ordynacji mieć ich nie będzie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głos po raz drugi zabierze pan senator Napieralski. 

5 minut.

Senator Grzegorz Napieralski:
Panie Marszałku, bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Senatorze – do pana się teraz zwracam 

– patrząc na przeszłość i historię pana ministra 
Macierewicza, ja bym się obawiał, czy jakiejś partii 
nie stworzy, bo muszę panu powiedzieć, że liczba par-
tii, które on zakładał od 1989 r., jest imponująca. No 
i często zmieniał partie, często je zakładał. Czasami 
wchodził do Sejmu z innych list – tak patrzę – czasami 
mu się nie udawało, jak w roku 2005… Ale co chwila 
coś zakładał, więc być może założy jeszcze raz, a wy 
się tego po prostu boicie. To tak w ramach odpowiedzi 
na uwagę, że nic się takiego złego nie dzieje, tylko 
na plotkach się opieramy. No, fakty mówią same za 
siebie. 

Ale, Panie Senatorze, skoro jest tak, jak mówicie, 
że tak doceniacie demokrację, tak doceniacie róż-
norodność, tak chcecie, żeby wszystkie ważne siły 
polityczne albo istotne, które mają swoje miejsce 
gdzieś w Polsce i w parlamencie, i poza parlamentem, 
miały szansę dostać się do Europarlamentu i mieć 
swojego przedstawiciela, to dlaczego nie mówicie 
o najprostszym wariancie, który jest w większości 
krajów europejskich – o jednym okręgu wyborczym? 
Kraj traktuje się jako jeden okręg wyborczy. I nie by-
łoby tej dyskusji, byłoby bardzo prosto. Wtedy partie 
polityczne, środowiska polityczne wystawiają swoje 
listy, jest próg wyborczy 5%, tak jak w większości 
krajów, startują listy, pokazują swoich najlepszych 
kandydatów, najlepsze kandydatki, swój program, 
dlaczego idą do Parlamentu Europejskiego, w której 
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Bielan tutaj ostro zarzucał Platformie, że w swoim 
czasie zmieniała ordynację pod siebie. To ja mogę na 
ten temat coś powiedzieć, bo ja tego pod siebie nie ro-
biłem. W związku z tym mogę powiedzieć… Otóż ja 
chcę tylko przypomnieć, że wybory do Senatu prak-
tycznie zawsze odbywały się w systemie większościo-
wym. To, że na przykład w Warszawie wybierano 4, 
gdzieś tam na Śląsku chyba 3, gdzieś tam 2 i tylko 
w części okręgów 1, nie znaczy, że tam, gdzie wybie-
rano 4, były wybory proporcjonalne. Nie, dlatego że 
na przykład w Warszawie stawiało się krzyżyki przy 
4 nazwiskach i jeśli partia miała wyraźną większość, 
to po prostu najwięcej krzyżyków było przy 4 nazwi-
skach z tej partii, bo każda partia wystawiała tylu, ile 
było mandatów, albo więcej. A więc ta zmiana, która 
miała miejsce w roku 2010, nie polegała na zmianie 
systemu niewiększościowego na większościowy, wte-
dy ten system zmienił się w ten sposób, że stworzono 
więcej okręgów i wybierano po jednym z kandyda-
tów z każdego okręgu. I tyle. A to, czy to jest dobry 
system, czy to nie jest dobry system, to jest osobna 
dyskusja, ja nie chcę się na ten temat wypowiadać. 
Powiem tylko, że w pewnym sensie dobrze, że tak 
się stało, dlatego że dzisiaj dyskusja na temat tego, 
czy zmieniać ordynację wyborczą w kierunku więk-
szościowej, może być oparta na faktach, to znaczy 
możemy sprawdzić, jak to działa. A w systemie jednej 
tury wyborów to działa tak, jak działa. Gdyby były 
dwie tury wyborów, to oczywiście wyniki mogłyby 
być zupełnie inne. Myślę, że tych argumentów nie 
warto wyciągać, już nie mówiąc o tym…

Tak zupełnie na zakończenie… Ja co pewien czas 
słyszę w tych polemikach między Platformą a PiS… 
No, Platforma rządziła przez 8 lat, więc się nazbierało, 
PiS też ma coś za sobą, jest trochę krócej, ale za to 
intensywnie. (Wesołość na sali)

(Głos z sali: Razy dwa.)
Tak jest.
(Głos z sali: Plus razy dwa.)
A więc ja w tych polemikach między Platformą 

i PiS często słyszę ze strony Prawa i Sprawiedliwości, 
od polityków Prawa i Sprawiedliwości: wy nas tu 
nie krytykujcie, bo robiliście tak samo. Ale przecież 
miało być inaczej. (Wesołość na sali) Obiecaliście, że 
będzie inaczej. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Wojciech Piecha: Jest inaczej.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, informuję również, że do 
wysłuchania informacji o wynikach działalności 

Senator Marek Pęk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja tylko w ramach pewnej dygresji. Pojawiło się tu 

dużo krytyki na temat tego, jak często nowelizujemy 
uchwalone przez nas ustawy. Tak więc gwoli pewnej 
prawdy historycznej… W przypadku kodeksu wybor-
czego z 2011 r. było 7 nowelizacji. Pierwsza noweliza-
cja, pierwszy projekt nowelizacji wpłynął do Sejmu 
14 stycznia 2011 r., a ustawę uchwalono 5 stycznia 
2011 r. A więc już 9 dni po uchwaleniu ten poprzedni 
kodeks wyborczy, taki wspaniały, był przez państwa 
nowelizowany. I jeszcze jedna dygresja, jak to się 
mówi, pro domo sua. W 2004 r. odbywały się wybory 
do Parlamentu Europejskiego. Wtedy w nich startował 
mój tato, były senator, Bogdan Pęk. Tutaj mówiło się 
też o tym, że była to ordynacja krojona pod Giertycha, 
pod Ligę Polskich Rodzin. Pamiętam taką rozmowę 
telefoniczną mojego ojca z Romanem Giertychem, 
który był przerażony tym, że jak tak dalej mój ojciec 
będzie zbierał głosy w Krakowie, to oni nie będą mieć 
mandatu w zupełnie innym rejonie Polski. Tak więc ta 
kwestia tego mandatu wędrującego to była niewątpli-
wa słabość tej ordynacji wyborczej, która preferowała 
takie okręgi wyborcze, w których po prostu było dużo 
wyborców – oni, że tak powiem, zabierali głosy słab-
szym okręgom, w których było dużo wyższe popar-
cie dla konkretnych partii politycznych. Można więc 
powiedzieć, że ta poprzednia ordynacja była nie do 
końca przez kogokolwiek kontrolowana, nie pasowała 
nikomu i na pewno nie służyła demokracji. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

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

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku, przepraszam, że, że tak po-

wiem, deranżuję państwa, ale zostałem wywołany 
przez pana senatora Mroza. Pan senator Mróz zadał 
2 pytania, a właściwie to było jedno pytanie i jedno 
stwierdzenie. Mianowicie chodziło o to, jak teraz bę-
dzie wyglądał próg wyborczy w lubelskim. No, to jest 
dość proste, jak będzie wyglądał. Ja to pokazałem, jak 
będzie wyglądał. Będzie wynosił gdzieś tak między 
15% a 20%. Taki będzie próg. I będą 2 partie oczy-
wiście. Tam są 3 mandaty. Tak więc będą oczywiście 
2 partie. Na podstawie układu, który pewnie się nie 
zmieni, sądzę, że albo 3 mandaty weźmie PiS, albo 
2 mandaty weźmie PiS, a 1 mandat weźmie Platforma. 
Na tym się skończy. To po pierwsze.

Po drugie, jeśli chodzi o kwestię jednomandato-
wych okręgów wyborczych… Pan senator marszałek 
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(wicemarszałek M. Seweryński) wprowadzana. To jest ta 1 bardzo krótka poprawka. 
Na posiedzeniu komisji nie była ona nawet przedmio-
tem dyskusji, bo zgodność była podobna jak w Sejmie. 
Wszyscy senatorowie w liczbie 13 byli za, nikt nie 
był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu, a więc 
została ona przez te 2 komisje przyjęta jednogłośnie. 
I taki też wniosek z posiedzenia komisji przedstawiam 
Wysokiemu Senatowi. Dziękuję bardzo,

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę tu chwilę pozostać, ponieważ obecnie sena-

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

Czy ktoś z państwa senatorów…
Pan senator Jackowski. Bardzo proszę o pytanie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, idea jest jak najbardziej słuszna, 

tylko że chciałbym to dobrze zrozumieć. Rozumiem, 
że jeżeli jest prowadzone postępowanie w tym trybie 
referendalnym, czyli 24-godzinnym, to zapada wyrok 
prawomocny.

(Senator Andrzej Pająk: Tak.)
A więc jest to jakaś forma rewizji nadzwyczaj-

nej? Jak by można było określić z formalnoprawnego 
punktu widzenia to, że jest możliwość powrotu do 
tego postępowania? Bo ta kwestia jest dla mnie nie 
do końca zrozumiała. O ten mechanizm prawny cho-
dzi. Żeby była jasność: ja uważam, że to jest bardzo 
dobre rozwiązanie, bo często w 24-godzinnym trybie 
nie mogą paść wszystkie argumenty, nie wszystkie 
dowody w sprawie mogą zostać zgromadzone i sąd 
może działać na podstawie niepełnych przesłanek. No 
więc ten powrót jest jak najbardziej uzasadniony, tyl-
ko nie rozumiem, w jakim trybie formalnoprawnym 
ma się to odbywać.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Ta idea była przedstawiana, jednak szerszej 

dyskusji nie było. Ja też, przyznaję, ani nie jestem 
prawnikiem, ani doskonale się w tym nie orientuję. 
Prosiłbym pana ministra o odpowiedź na to pytanie. 
Bardzo bym prosił o przekierowanie tego pytania do 
pana ministra. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dodatkowe pytanie? Proszę, Panie Senatorze.

Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2017 
przystąpimy dzisiaj, po rozpatrzeniu punktu dzie-
więtnastego, dotyczącego ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum 
ogólnokrajowym.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 921, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 921 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana se-
natora Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Ustawa, którą zapowiedział pan marszałek, 

była omawiana na wspólnym posiedzeniu Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w dniu 23 lipca 2018 r. Projekt tej ustawy 
został wniesiony przez Senat i był on konsekwencją 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego.

Celem ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie 
ustawy o referendum lokalnym oraz ustawy o refe-
rendum ogólnokrajowym, którą w Sejmie przyjęto 
niemal jednogłośnie, bo 422 posłów głosowało za, 
przeciw był tylko 1, 2 posłów wstrzymało się od gło-
su, jest wprowadzenie do postępowania o ochronę 
dóbr osobistych w trybie referendalnym możliwości 
złożenia od prawomocnego wyroku środka prawnego, 
środka zaskarżenia, w postaci wniosku o wznowie-
nie postępowania. W trybie referendalnym, który 
jest trybem bardzo szybkim, mamy do czynienia 
z dwuinstancyjnością: sąd okręgowy – 24 godzi-
ny, później odwołanie od wyroku – 24 godziny, no 
i sąd apelacyjny – 24 godziny. I na tym koniec, nie 
ma już możliwości kasacji tego wyroku po tych 2 
instancjach. Poprawka ta umożliwia… Nie ma ona 
postaci trzeciej instancji, ale daje pełną możliwość 
ubiegania się o ponowne wszczęcie postępowania. 
Oczywiście nastąpi to już po wyborach. No, ten tryb 
wznowienia postępowania jest długi, nawet do 10 lat 
można takiego wznowienia postepowania dokonać, 
ponieważ jest to postepowanie według zwykłego, 
a nie wyborczego trybu.

Ta poprawka dotyczy tych 2 ustaw: ustawy o re-
ferendum lokalnym oraz ustawy o referendum ogól-
nokrajowym. W tych 2 ustawach ta poprawka jest 
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po latach, to nie można było skorzystać z tej dro-
gi. I tu odpowiadam panu senatorowi, jaka jest tego 
idea. Właśnie taka: skoro jest nadzwyczajny środek, 
który przysługuje, powinien przysługiwać w takich 
sytuacjach, to dlaczego go nie ma, dlaczego ta droga 
zostaje zamknięta.

I temu służy całe to rozwiązanie, które państwu 
przedstawiamy. Ono ma tak naprawdę charakter 
techniczny. Po prostu wprowadzamy w 2 ustawach 
przepisy, które mówią o tym, że w istocie można 
zastosować wznowienie w tego typu sytuacjach, je-
żeli ujawnią się np. nowe okoliczności, nowe fakty. 
W tym przypadku będzie miał zastosowanie przepis 
dotyczący wznowienia postępowania z kodeksu po-
stępowania cywilnego.

Bardzo bym prosił państwa senatorów o to, żeby 
przyjąć… To jest państwa inicjatywa, bardzo dobra, 
słuszna, jeszcze raz mówię. Wiem, że chyba nawet 
przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej 
wypowiadał się w tej sprawie, o ile dobrze pamię-
tam. To była luka ustawowa. No, nie może być luk 
w przepisach prawa. Musi być też zapewnione, że 
jeżeli ujawnią się takie okoliczności i nie upłynął 
ten 10-letni termin, to osoba, jeśli nie upłynął także 
3-miesięczny termin, ma prawo wystąpić do sądu. Nie 
może stać temu na przeszkodzie to, że ten tryb jest 
szczególny, można powiedzieć, bo te sprawy, tak jak 
tu było mówione, są rozstrzygane w szczególnym try-
bie. Są to tylko 24 godziny. Prawda? Tak że odwołanie 
w 24 godziny, rozpoznanie, zażalenie, rozpoznanie 
tego środka odwoławczego w 24 godziny… No, nie 
może być tak, że w tym momencie jest cięcie i koniec, 
i nic więcej. Dlatego dziękuję bardzo Senatowi za tę 
inicjatywę. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję panu ministrowi Michałowi Wójcikowi, 

sekretarzowi stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Zgłosił się pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, mam takie… Rozumiem, że 

10 lat ma na to osoba, która czuje, że jakiś materiał 
w sprawie się pojawił, są nowe okoliczności. Teraz 
tak: ona występuje z wnioskiem do właściwego sądu, 
do wydziału cywilnego. Czy jest jakaś definicja tych 
nowych okoliczności, czy po prostu we wniosku jest 
napisane, że w związku itd. pojawiły się nowe oko-
liczności i bez względu na to, jaka jest ranga tych 

Senator Jan Maria Jackowski:

A czy w takim razie na posiedzeniu komisji była 
mowa o… Z tego, co wiem, wynika, że znaczna 
część tych spraw dotyczy sporów między kandyda-
tem a mediami lokalnymi, dotyczy jakichś tekstów, 
które się ukazały, różnych materiałów prasowych itd. 
Czy była mowa o tym, że taka regulacja wymagałaby 
jakiejś nowelizacji ustawy – Prawo prasowe, czy to 
jest tak zrobione, że nie ma takiej konieczności? No, 
nie wiem, pytam po prostu pana senatora.

Senator Andrzej Pająk:
Na posiedzeniu komisji takich pytań, takiej dys-

kusji nie było.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości. Jest z nami pan Michał Wójcik, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Pan minister chce zabrać głos. Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Już miałem okazję odpowiadać w Senacie na pań-

stwa pytania, jeżeli chodzi o państwa inicjatywę, ini-
cjatywę senatorów, za którą chcę jeszcze raz bardzo 
serdecznie podziękować, ponieważ to jest wyjście 
naprzeciw pewnej idei sprawiedliwości. Bo nie może 
być tak, że pojawiają się jakieś nowe okoliczności, 
nowe fakty – czasami po latach – które wychodzą 
naprzeciw tej idei, i wtedy osoba nie ma możliwości 
skorzystania z żadnego trybu, po prostu ma zamknię-
tą drogę do sądu.

Trybunał Konstytucyjny zwrócił na to uwagę 
w swoim orzeczeniu, które było tu przywoływane. 
Chodzi o wyrok z 20 kwietnia 2017 r. Stwierdził on 
niezgodność z konstytucją, konkretnie z dwoma prze-
pisami, ale jeden jest szczególnie istotny. Otóż niko-
mu nie można zamykać drogi sądowej dochodzenia 
naruszonych wolności lub praw, mówi o tym art. 77 
ust. 2 konstytucji.

Tak oto w tych 2 ustawach mieliśmy do czynienia 
z sytuacją, w której nawet jeżeli ujawniały się nowe 
okoliczności, nowe fakty, jeszcze raz mówię, czasem 
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(senator J.M. Jackowski) sprawę i ją rozpoznać. To jest oczywiste. To, jakie 
będzie rozstrzygnięcie ostateczne, to jest zupełnie 
odrębna sprawa.

Jeszcze raz, Panie Senatorze: nie możemy zamy-
kać drogi takiej osobie. Jeżeli nawet, dajmy na to, 
w składzie sądu była nieuprawniona osoba… No, jak 
mamy wyjść naprzeciw idei sprawiedliwości? W tej 
sytuacji wydaje się to rzeczą oczywistą. To było zresz-
tą sygnalizowane nie tylko w tym jednym orzeczeniu 
Trybunału Konstytucyjnego, które było tutaj wskazy-
wane. Także w innych rozstrzygnięciach Trybunału 
Konstytucyjnego sygnalizowano potrzebę, żeby tę 
lukę załatać, wypełnić. I temu służy ta inicjatywa. 
Dlatego w moim przekonaniu… Nie chcę powiedzieć, 
że to jest czysto techniczny projekt, czysto techniczne 
rozwiązanie. Jest to rozwiązanie rzeczywiście po-
trzebne. Tych spraw nie jest dużo, taka jest prawda. 
Takich skarg o wznowienie jest niewiele, ale nie może 
to przesądzać o tym, że taka droga będzie zamknięta. 
Absolutnie. Sąd będzie rozpoznawał sprawę na nowo 
w granicach wznowienia, czyli w granicach, które 
zostaną wskazane przez daną osobę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 
Dziękuję państwu.)

Czy pani minister Magdalena Pietrzak, szefowa 
Krajowego Biura Wyborczego, pragnie zabrać głos?

(Głos z sali: Nie ma…)
Nie ma pani minister.
Otwieram dyskusję.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo. Nie zapisał 

się, ale się zgłasza.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Ministrze, Przewodniczący Krajowej Rady, 
Radiofonii i Telewizji!

Chciałbym powiedzieć, że jest to jak najbardziej 
słuszna inicjatywa. To, co jakby sugerował w swoich 
odpowiedziach pan minister Wójcik… Intencją mo-
ich pytań absolutnie nie było kwestionowanie idei. 
Chciałem po prostu szczegółowo poznać ten mecha-
nizm od strony, że tak powiem, procesowej, od strony 
sądowej. Wydaje mi się, że jest to jak najbardziej 
słuszny kierunek działania.

Z mojej praktyki, z mojej wiedzy wynika, że naj-
więcej tego rodzaju sytuacji powstaje wtedy, kiedy 
w walce między kandydatami w jakichkolwiek wybo-
rach pojawiają się insynuacje czy coś, co ktoś określa 
jako pomówienie, albo też rozpowszechniane są nie-

nowych okoliczności, sąd ma obowiązek wszcząć 
postępowanie? Jak to właśnie będzie wyglądało od 
strony technicznej? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Termin przewidziany w kodeksie postępowania 

cywilnego, tak jak już powiedziałem, to 3 miesiące 
od chwili, gdy dana osoba dowiedziała się o nowych 
okolicznościach czy faktach, które skutkują ewentual-
nie wznowieniem, nie dłużej jednak, o ile pamiętam, 
niż w ciągu 10 lat od chwili uprawomocnienia się tego 
postanowienia. Taki jest tu termin, Panie Senatorze.

(Senator Jan Maria Jackowski: Czy mogę dopytać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Bo ja pytałem jeszcze… Rozumiem, że strona 

składa do sądu wniosek…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Tak.)
…to znaczy pozew, mówiąc w skrócie…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Michał Wójcik: Wniosek.)
…mówiąc formalnie. Czy sąd ma obowiązek 

wszcząć postępowanie, czy może odrzucić ten wnio-
sek, uznając, że nowe okoliczności, które podaje po-
wód, to nie są nowe okoliczności, tylko po prostu 
chęć, mówiąc wprost, ciągnięcia, przedłużania tego 
postępowania po to, żeby uzyskać jakieś tam argu-
menty do realizacji swoich celów?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Michał Wójcik: Jeżeli ten wniosek będzie… 
Przepraszam, Panie Marszałku.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Michał Wójcik:
Jeżeli wniosek będzie spełniał wszystkie wymogi 

formalne, sąd będzie miał obowiązek wszcząć taką 
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(senator J.M. Jackowski) spraw dotyczy to rozwiązanie, nad którym obecnie 
procedujemy. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abo-
namentowych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 917, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 917 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, pana senatora Czesława Ryszkę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Czesław Ryszka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Kultury i Środków Przekazu o zmianie ustawy o ra-
diofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abona-
mentowych. W obradach komisji uczestniczył, jako 
przedstawiciel Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, sekretarz stanu, minister Jarosław 
Sellin, który obszernie przedstawił założenia ustawy.

Najkrócej mówiąc, ta ustawa ma na celu dostoso-
wanie przepisów polskiego prawa do zasad wspólnego 
rynku Unii Europejskiej. Zgodnie ze wstępną opinią 
przyjętą przez Dyrekcję Generalną ds. Konkurencji 
Komisji Europejskiej w dniu 10 maja 2011 r. w odnie-
sieniu do zgodności obecnego systemu finansowania 
Telewizji Polskiej SA z zasadami wspólnego rynku, 
finansowanie to stanowi pomoc państwa w rozumie-
niu art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej. W opinii podkreślono przy tym, że pol-
ski system finansowania mediów publicznych uznać 
należy za tzw. pomoc publiczną, zgodną jednak z za-
sadami wspólnego rynku. Jednakże, co podkreśliła 
Komisja, konieczne jest pełne uwzględnienie wszyst-
kich zasad udzielania pomocy publicznej nadawcom 
publicznym, określonych w komunikacie Komisji 
Europejskiej w sprawie stosowania zasad pomocy 
państwa wobec radiofonii i telewizji publicznej.

W tej opinii wskazano obszary, co do których 
istnieją uzasadnione wątpliwości, czy są one uregu-
lowane w naszym systemie prawnym i czy są w peł-
ni zgodne ze wspomnianym komunikatem. I tutaj 

prawdziwe informacje lub w inny sposób narusza-
ne są czyjeś dobra osobiste. To są tego typu sprawy. 
Najczęściej rozpoznaje się je w oparciu o zeznania 
świadków i zgromadzony materiał dowodowy, a więc 
jakieś teksty, materiały prasowe, które się pojawiają, 
ulotki czy materiały wyborcze, w których ktoś podał 
np. nieprawdziwe informacje o swoim konkurencie.

To są sprawy, które często są bardzo trudne do 
rozpoznania przez sąd. Granica ochrony dóbr osobi-
stych jest kategorią znaną w orzecznictwie i opisaną 
w literaturze, ale osobiste odczucia powoda, który 
może uznać, że coś jest przekroczeniem tej granicy, 
są oczywiście bardzo ocenne. Kryteria są tu bardzo 
subiektywne. Są sprawy, w których sąd nie dopa-
truje się naruszenia czyichś dóbr osobistych i dana 
osoba wychodzi z sądu z poczuciem krzywdy, bo 
zostało użyte sformułowanie, które w jakiś sposób 
ją dotknęło.

Rozwiązanie, które zostało zaproponowane, jest 
bardzo dobre. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście 
będę głosował za tym rozwiązaniem.

Chciałbym zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt. 
Moim zdaniem… To jest dyskusja, którą odbywa-
łem w Senacie m.in. z panem ministrem. Myśmy 
przyjęli w prawie prasowym rozwiązanie mogące 
generować sprawy, które będą rozpatrywane w tym 
nowym trybie. O jaki przepis mi chodzi? Chodzi mi 
dokładnie o ten przepis zawarty w tej chwili w pra-
wie prasowym, który mówi, że jeżeli dziennikarz 
wiernie zacytuje wypowiedź osoby, która udzieliła 
tej wypowiedzi, in extenso, to nie musi autoryzować 
takiej wypowiedzi. Ale może się zdarzyć, że ktoś po 
prostu, nie do końca mając tego świadomość, użył 
jakiegoś słowa, którego by nie chciał użyć, czy po-
pełnił oczywisty błąd… No, nie wiem, przykładowo 
powiedział, że przemiany w Polsce miały miejsce 
w 1979 r. I może później uznać, że ta wypowiedź 
go ośmieszyła, no bo zostało to odebrane tak, że jest 
ignorantem i nie wie, kiedy te zmiany w Polsce się 
zaczęły. A gdyby miał możliwość autoryzowania tej 
wypowiedzi, no to chwilę by się zastanowił, spraw-
dził i podał prawidłowy rok, w którym te przemiany 
w Polsce się zaczęły. Ale w sytuacji, w której jest ten 
zapis, dziennikarz czy media są absolutnie chronie-
ni, bo ta wypowiedź została przytoczona in extenso. 
I teraz zastanawiam się, czy na wokandzie nie będą 
się pojawiały takie sprawy, że ktoś, po wyczerpa-
niu tego trybu, gdy sąd odrzuci jego pozew w trybie 
24-godzinnym i wyrok się uprawomocni, dalej będzie 
składał… mając nadzieję, że może w tym trybie, który 
teraz wprowadzamy do kodeksu postępowania cywil-
nego, uda mu się satysfakcjonujące rozstrzygnięcie 
sądowe uzyskać. Mówię to, żeby Izba po prostu miała 
świadomość tego, o czym my mówimy i jakiego typu 
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) W odpowiedzi na postulat stworzenia procedu-
ry uprzedniej oceny przewidywanych istotnych no-
wych usług medialnych proponuje się wprowadzenie 
tzw. testu ex ante, w ramach którego Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji dokonywałaby oceny nowych 
istotnych usług nadawców publicznych. Test ten pro-
wadzony będzie w przypadku usług spełniających 
wymóg nowości – usług znacząco różniących się od 
oferowanych dotąd usług – a także istotności, czyli 
dotyczący przypadków, w których całkowity koszt 
realizacji usługi w pierwszym pełnym roku kalenda-
rzowym jest wyższy niż 3% zaplanowanych rocznych 
kosztów realizowania misji. 

Rozpoczęcie świadczenia tego typu usług co 
do zasady będzie wymagało zgody Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji poprzedzonej oceną ich war-
tości publicznej – czyli oceną tego, czy nowa usługa 
będzie służyła, powiedzmy, demokratycznym, spo-
łecznym, kulturalnym potrzebom społeczeństwa, plu-
ralizmowi mediów itd. – a także oczywiście oceną jej 
wpływu na rynek.

Jeżeli w wyniku procedury Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji dojdzie do wniosku, że usługa 
nie ma dostatecznej wartości publicznej, z uwzględ-
nieniem jej wpływu na rynek, odmówi zawarcia po-
rozumienia dotyczącego karty powinności w zakresie 
tej usługi.

Komisja Europejska podkreśliła także konieczność 
wprowadzenia regulacji dotyczących ograniczenia 
publicznego finansowania kosztów realizacji misji. 
W związku z tym wprowadzono regulację, zgod-
nie z którą roczne przychody mediów publicznych 
ze źródeł publicznych nie mogą przekraczać kosztu 
realizacji misji. Projekt, zgodnie z prawem europej-
skim, przewiduje 2 wyjątki od tej zasady. Pierwszy 
jest taki, że nadwyżka nieprzekraczająca 10% kosztu 
realizacji misji będzie mogła zostać przeznaczona 
wyłącznie na realizację misji publicznej na zasadach, 
które określone będą w karcie powinności. I drugi: 
nadwyżka powyżej 10% w wyjątkowych przypad-
kach, za zgodą Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
wyrażoną w drodze decyzji administracyjnej, będzie 
mogła zostać zachowana przez nadawcę na realizację 
określonego w decyzji celu.

W ustawie proponuje się zwiększenie uprawnień 
kontrolnych Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji 
w zakresie nadzoru nad wydatkowaniem środków 
publicznych. W ustawie proponuje się w pierwszej ko-
lejności zmianę przepisów dotyczących sprawozdań 
nadawców publicznych. Najistotniejsze z punktu wi-
dzenia zgodności z prawem europejskim jest jednak 
przyznanie Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji 
środków nadzorczych. Krajowa Rada Radiofonii 
i Telewizji dokonywać będzie oceny poszczególnych 
sprawozdań, w wyniku której będzie mogła dokonać 
ich odrzucenia. Podejmując uchwałę w przedmiocie 

Komisja Europejska podkreśliła konieczność m.in. 
doprecyzowania definicji misji publicznej, stworze-
nia procedury uprzedniej oceny przewidywanych 
istotnych nowych usług medialnych, wprowadzenia 
jednoznacznych przepisów prawnych dotyczących 
ograniczenia publicznego finansowania do kosztów 
netto misji publicznej oraz zasad nadzoru nad ewentu-
alną nadmierną rekompensatą w tym zakresie, a także 
uregulowania zasad skutecznego nadzoru nad jako-
ścią realizacji misji publicznej.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 
wraz z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, a także 
z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
i przedstawicielami nadawców publicznych, opra-
cowało projekt ustawy wdrażającej postanowie-
nia komunikatu do polskiego porządku prawnego, 
a także prowadziło robocze konsultacje z Komisją 
Europejską. 

Konkretnie, w związku z koniecznością dopre-
cyzowania definicji misji publicznej, proponuje się 
modyfikację ustawowego katalogu zadań misyjnych 
zawartego w art. 21 ustawy o radiofonii i telewizji. 
Uznano jednak, że ustawa nie powinna zawierać zbyt 
szczegółowych i kazuistycznych regulacji w zakre-
sie zadań wynikających z realizacji misji publicznej. 
Proponuje się więc, aby dalsze uszczegółowienie zadań 
misyjnych dokonywane było w karcie powinności, któ-
ra byłaby ustalana w drodze porozumienia zawieranego 
przez każdą spółkę publicznej radiofonii i telewizji 
z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji. Karta powinno-
ści, obowiązująca przez okres 5 lat, określałaby zasady 
realizacji misji publicznej, a także szczegółowy zakres 
powinności wynikających z misji. Karta powinności 
określać będzie m.in., jakie usługi mogą być dostar-
czane przez nadawców publicznych i jak realizowane 
mają być poszczególne zadania misyjne.

Szczególna forma porozumienia ma zapewnić 
równowagę służącą umożliwieniu efektywnego wy-
pełniania konstytucyjnych obowiązków Krajowej 
Rady Radiofonii i Telewizji przy jednoczesnym po-
szanowaniu swobody nadawców w kształtowaniu ich 
programu. 

Dalsze doprecyzowanie zadań misyjnych doko-
nywane będzie w zmodyfikowanych planach pro-
gramowo-finansowych. Plany, ustalane w oparciu 
o wspomnianą kartę powinności, będą określały 
przedsięwzięcia służące realizacji zadań wynikają-
cych z misji publicznej w danym roku kalendarzo-
wym.

Określenie misji publicznej w ustawie, a następnie 
doprecyzowanie jej w kartach powinności oraz w pla-
nach programowo-finansowych zostało uznane przez 
Komisję Europejską za spełniające standardy precy-
zyjności definicji zawarte w komunikacie Komisji.
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(senator sprawozdawca C. Ryszka) pory był obowiązkiem, jeżeli chodzi o użytkowników 
odbiorników radiowo-telewizyjnych? Co dalej będzie 
się działo z abonamentem?

I od razu drugie moje pytanie. Rozumiem, że 
będzie podpisywany rodzaj jakby umowy między 
Krajową Radą Radiofonii i Telewizji a nadawcą pu-
blicznym na temat realizacji misji mediów publicz-
nych i z tym będzie się wiązało przelanie konkret-
nych środków finansowych na realizację tejże misji 
przez media publiczne, czy to rozgłośnie radiowe, 
czy Telewizję Polską i jej oddziały regionalne. Tak 
czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Czesław Ryszka:

Abonament funkcjonuje nadal. Trwają prace nad 
nową ustawą. Myślę, że pan minister, który bierze 
udział w tych pracach nad nową ustawą abonamento-
wą, nam to wyjaśni. Ja w tym zakresie się nie orien-
tuję, nie było też o tym mowy na posiedzeniu komisji. 
Oczywiście płacony dotychczas abonament jest pew-
ną formą dotacji publicznej, która mieści się w ramach 
tej ustawy, ale nie wzbudza to jakichś kontrowersji 
w Unii Europejskiej, podobnie jak w przypadku in-
nych krajów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Augustyn. 

Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Senatorze, czy te przepisy położą kres moż-
liwości nadawania kłamliwych przekazów w progra-
mach informacyjnych telewizji publicznej, chociażby 
poprzez to, że rzetelnie zostanie określone, co jest mi-
sją, i że przyjęta zostanie ta karta powinności? I czy 
ona też będzie gotowa do 1 stycznia? Ja przynajmniej 
zrozumiałem pana wypowiedź tak, że w tym czasie 
to ma się zdarzyć. To jest pierwsza kwestia.

I druga kwestia. Czy pod rządami tej ustawy 
możliwe będzie takie ekstradofinansowywanie, bez 
jakiegokolwiek przeznaczenia, jakiego dwukrotnie 
byliśmy w tej kadencji parlamentu świadkami? Czy 
to będzie możliwe, czy teraz będzie to wymagało 
jakiegoś specjalnego uzasadnienia i skierowania tych 
środków na realizację owej niesprecyzowanej jeszcze 
misji?

przyjęcia albo odrzucenia sprawozdania nadawcy 
publicznego, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 
będzie mogła określić zalecenia dotyczące stoso-
wania karty powinności oraz planu programowo-fi-
nansowego w kolejnym roku kalendarzowym oraz 
będzie mogła polecić podjęcie określonych działań 
naprawczych. W sytuacji, gdy nadawca publiczny nie 
zastosuje się do zaleceń Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji, będzie ona mogła zastosować sankcje, 
a konkretnie nałożyć kary pieniężne na osobę kieru-
jącą danym nadawcą.

Podsumowując, powiem, że ustawa, nad którą te-
raz debatujemy, uchwalona przez Sejm na podstawie 
przedłożenia rządowego, jest realizacją uzgodnionych 
z Komisją Europejską w latach 2011–2017 zobowiązań 
Rzeczypospolitej Polskiej w tym zakresie, które zo-
stały przyjęte przez Komitet do Spraw Europejskich 
Rady Ministrów. Komisja Europejska, uznając przed-
stawione zobowiązania za zgodne z prawem europej-
skim, w 2017 r zamknęła prowadzone postępowanie, 
uznając, że ich wdrożenie do porządku prawnego 
zapewni zgodność polskiego prawa ze standardami 
wynikającymi z komunikatu Komisji Europejskiej. 
Efektem wejścia w życie ustawy będzie zapewnienie 
pełnej zgodności polskiego systemu finansowania 
z postanowieniami prawa europejskiego, co tak jak 
wspomniałem, zostało potwierdzone przez Komisję 
Europejską.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 
2019 r. z wyjątkiem przepisów dotyczących spo-
rządzenia i złożenia Krajowej Radzie Radiofonii 
i Telewizji sprawozdania za poprzedni rok kalenda-
rzowy m.in. z realizacji misji publicznej oraz wyko-
rzystania wpływów abonamentowych.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze le-
gislacyjnym. Została jednogłośnie poparta przez 
Komisję Kultury i Środków Przekazu, która wnosi 
do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Zgłasza się pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam takie pytanie techniczne, po 

to żeby pan to wyjaśnił, tak żeby opinia publiczna też 
to wiedziała. A co będzie z abonamentem, który do tej 
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Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan senator Jackowski zgłasza się z jeszcze jed-
nym pytaniem. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Senatorze, mam takie pytanie: czy te środ-

ki, które będą przekazywane, dotyczą tylko realiza-
cji programowych, czyli konkretnych audycji, tzw. 
misyjnych, czy też mogą być one w jakimś stopniu 
przeznaczane na rozwój infrastruktury mediów pu-
blicznych w jakiejkolwiek formie – nie chciałbym 
tu już wchodzić w sprawy techniczne – powiedzmy, 
na rozwój sieci internetowej, nadawczej i tego typu 
sprawy? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Te środki dotyczą tylko nadawców publicznych 

i tylko pełnienia misji…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję…)
…czyli tylko programów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
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 jako przedsta-
wiciel rządu pragnie zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Tak.)

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Geneza tego projektu ustawy jest taka, że mniej 

więcej 10 lat temu jeden z dużych nadawców prywat-
nych, komercyjnych poskarżył się Komisji Europejskiej, 
twierdząc, że utrzymywanie publiczne mediów publicz-
nych jest nieuprawnioną pomocą publiczną, w związku 
z czym Komisja wszczęła postępowanie i zaczął się ten 
dialog z Komisją Europejską o tym, czy tak w istocie 
jest, czy nie. Oczywiście tak nie jest, bo we wszystkich 
krajach Unii Europejskiej mamy media publiczne i one 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, wprawdzie mówił 

pan, że będzie sprawowany nadzór nad pełnieniem 
misji publicznej, ale chciałbym jednak dowiedzieć się, 
jaki to będzie dokładnie nadzór. Bo w kodeksie prawa 
handlowego te sprawy są jasne, jest rada nadzorcza, 
która sprawuje, nazwijmy to, nadzór, a tu tylko pan 
zasygnalizował, że będzie nadzór.

I drugie pytanie. Nie wiem, czy zwrócić się do 
pana, czy do pana ministra.

(Senator Leszek Czarnobaj: Do ministra.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Do ministra.)
Chciałbym prosić o dokładne wyliczenie, ile pie-

niędzy zostało przekazanych od początku kadencji na 
telewizję publiczną. Jeżeli jest to możliwe, to proszę 
o odpowiedź na piśmie. Oczywiście chodzi mi o każ-
dą formę, dotację lub pożyczkę, bo tym interesują się 
bardzo wyborcy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Augustyn musiałby mi podpowie-

dzieć, o jakie kłamstwa w telewizji…
(Senator Mieczysław Augustyn: Chętnie!)
…publicznej chodzi. Wtedy może bym się do 

tego odniósł, ale rozmawiamy o tym, co było po-
ruszane na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, mówimy tylko o tej ustawie. Są z nami 
panowie ministrowie, jest minister z Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, jest pan minister Sellin, tak 
że ewentualnie mogliby odpowiedzieć na pytanie 
senatora Komarnickiego. No, to są już szczegółowe 
kwestie, którymi ja się w ogóle nie zajmuję, a nie 
było ich też na…

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo. 
Ponowię to pytanie.)

Tak, tak.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy ktoś 

jeszcze pragnie zadać pytanie…)
Jeszcze tylko dodam, że ustawa o radiofonii wy-

raźnie mówi, jak wygląda nadzór Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji nad mediami publicznymi. Tam 
są bardzo szczegółowe zapisy, a Komisja Europejska 
nie podważyła definicji misji publicznej telewizji, 
nadawców publicznych.
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(sekretarz stanu J. Sellin) (Senator Jerzy Fedorowicz: Przepraszam pana, 
Panie Marszałku…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, w jakim trybie pan chciał się zgłosić? 
W jakim trybie?)

(Głos z sali: Przeszkadzania.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Bez trybu.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Bez trybu.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Bez trybu? 

Proszę się zapisać do dyskusji…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Chciałbym prosić, 

żeby pan minister nie był…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę za-

pisać się do dyskusji, bo to jest głos do dyskusji… 
Proszę bardzo, Panie Ministrze, proszę bardzo.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Od 10 lat słyszę to 
samo od tego gościa…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę zapi-
sać się do dyskusji i nie przerywać.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: …a to jest akurat nie-
prawda…)

Bardzo ciekawe, Panie…
(Senator Czesław Ryszka: Jakiego gościa?)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Już nie rozmawiajmy, 

bo mi szkoda…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze…)
Bardzo ciekawe, Panie Senatorze. Wydawało mi 

się, że zawsze się lubiliśmy, a pan mnie nazywa ja-
kimś gościem…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja pana lubię, ale nie 
lubię, kiedy pan mówi rzeczy, które są nieprawdziwe.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę nie krzyczeć i zapisać się do dys-
kusji.)

A może pan… Panie Senatorze, czy może pan 
przeczytać nazwę ustawy, którą pan przeprocedował 
w komisji senackiej? Ona się nazywa zmianą ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abo-
namentowych. A więc ja jestem w temacie. Mówię 
o opłatach abonamentowych…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobrze, przepraszam 
pana. Dalej pana lubię.)

Mówię o opłatach abonamentowych i o proble-
mie związanym z opłatami abonamentowymi, bo 
właśnie m.in. dlatego, że w domenie publicznej 
padały np. takie głosy, o których wspomniałem, 
mamy poważny kryzys, jeśli chodzi o pozyski-
wanie środków z abonamentu, mimo że to jest 
wciąż obowiązujące prawo. Bodajże jest tutaj, 
na sali Witold Kołodziejski, szef Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji, i pewnie ma precyzyjniej-
sze informacje, ale jeśli się nie mylę, dzisiaj tylko 
kilkanaście procent gospodarstw domowych płaci 
abonament. To nie jest całkiem zdrowa sytuacja 
i dlatego o tym wspomniałem.

są wspierane środkami publicznymi, a to wsparcie ma 
różne formy, również taką, jaka dzisiaj w Polsce obo-
wiązuje, czyli formę specjalnego abonamentu. Jednak 
w trakcie tego dialogu z Komisją Europejską – trwają-
cego, jak widać, 10 lat – sugerowano, żebyśmy doprecy-
zowali naszą ustawę, doprecyzowali właśnie do takiego 
kształtu, jak tutaj proponujemy, żeby było dokładnie 
wiadomo, co rozumiemy przez misję publiczną, przez 
powinności, których oczekujemy, wypełniania których 
oczekujemy ze strony mediów publicznych. Stąd karta 
powinności, nadzór nad misją, nad realizacją tej misji 
itd., itd. I to jest istota tej ustawy, że w takim twórczym 
dialogu z Komisją Europejską doprecyzowaliśmy po 
prostu w ustawie definicję misji publicznej i możli-
wość utrzymywania mediów publicznych po części ze 
środków publicznych właśnie ze względu na to, że one 
tę misję realizują.

Jeśli chodzi o konkretne pytania, które tutaj padły, 
to oczywiście dzisiaj obowiązuje prawo – i zachęcam, 
żeby go przestrzegać, ja przestrzegam – prawo, które 
mówi, że powinniśmy z tytułu posiadania odbiornika 
radiowego czy telewizyjnego we własnych gospodar-
stwach domowych płacić abonament na utrzymywa-
nie mediów publicznych. I niezależnie od tego, co 
o tym myślimy, czy uważamy, że to jest anachronicz-
na forma utrzymywania mediów publicznych, czy 
nie, to takie prawo dzisiaj w Polsce obowiązuje. I na 
pewno ze strony polityków z mojego obozu politycz-
nego nie będzie nawoływań do tego, żeby nie płacić 
nieuprawnionego podatku, nie płacić haraczu, nie 
będzie zapewnień, że nikt za niepłacenie abonamentu 
karany nie będzie – chociaż potem jednak ludzie byli 
karani, byli ścigani – a tak robił przywódca obozu 
politycznego, który rządził poprzednio.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Ministrze, co 
to ma do rzeczy?)

Tak było. Tak było. Opisuję fakty.
(Senator Mieczysław Augustyn: To nie ma nic do 

rzeczy.)
Ma do rzeczy…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie ma nic do rzeczy.)
Ma do rzeczy, bo padały tutaj pytania…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o ci-

szę. Pan minister…)
Padały tutaj pytania o abonament.
(Rozmowy na sali)
Padały tutaj pytania o abonament i…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę nie przerywać. Proszę się zapisać…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ja się nie wstydzę tego, że jestem 

politykiem, bo polityka to jest działanie na rzecz do-
bra wspólnego. Tak ją definiuję. (Oklaski)
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(sekretarz stanu J. Sellin) szczególne media publiczne. Jednak Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie ma żadnych 
uprawnień, i nie mamy zamiaru tych uprawnień 
mieć, w dziedzinie oceny np. działalności progra-
mowej mediów publicznych. Tutaj bardziej władne 
są i Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, i Rada 
Mediów Narodowych. Oczywiście w każdym me-
dium publicznym jest też rada nadzorcza, są rady 
programowe. W zależności od tego, jaki organ do 
czego jest powołany, ten nadzór sprawuje. Pamiętajmy 
też – bo zauważyłem, że zawsze w takich debatach na 
temat mediów publicznych wszyscy się skupiają na 
telewizji – że mediów publicznych w Polsce jest 19. 
Nie zapominajmy o tym, że w Polsce jest 19 mediów 
publicznych. To nie jest tylko telewizja publiczna.

Pan senator Augustyn pytał też o to, kiedy będzie 
pierwsza karta powinności. Pierwsza karta powinno-
ści będzie od 1 stycznia 2020 r.

Pan senator Komarnicki pytał też, ile pieniędzy 
od początku kadencji przeznaczono… No właśnie, 
pan pytał o TVP, a o inne media publiczne nie, no 
ale rozumiem, że akurat to medium publiczne pana 
senatora interesuje. Rzeczywiście bardziej uprawnio-
na do odpowiedzi na to pytanie jest Krajowa Rada 
Radiofonii i Telewizji, bo ona co roku dzieli tę pulę 
wpływów abonamentowych na poszczególne media 
publiczne: na telewizję, na duże radio publiczne, na 
17 rozgłośni regionalnych radia publicznego. To jest 
główne źródło dochodu publicznego mediów publicz-
nych. Oczywiście wiadomo, że w naszym ustroju 
media publiczne mają też prawo do komercyjnego 
pozyskiwania środków, do zarabiania na reklamach, 
na sponsoringu i na różnych innych rzeczach.

Jak dzielony jest abonament? Więcej wiedzy na 
ten temat ma Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. 
Dziękuję bardzo. Jeśli wzbudziłem jakieś niepotrzeb-
ne emocje, to bardzo przepraszam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę chwilę pozostać.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przedsta-
wiciela rządu.

Zgłasza się pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. Rozumiem, 

że w świetle tej ustawy, po jej wejściu w życie, po-
moc z budżetu państwa, mówię teoretycznie, będzie 
pomocą dopuszczalną. Chodzi o pomoc dla mediów 
publicznych z przeznaczeniem na konkretne działa-
nia, np. na jakąś kampanię społeczną, na konkretne 
cele, które w karcie powinności w ramach umowy 

Padło tu też pytanie o prace nad nową formą utrzy-
mywania mediów publicznych ze środków publicz-
nych. Na razie chcę oświadczyć, że obowiązuje ta 
forma, czyli płacenie abonamentu i utrzymywanie 
mediów publicznych z abonamentu. Nie mogę po-
wiedzieć, że będziemy proponować w jakimś naj-
bliższym, przewidywalnym czasie jakąś nową formę 
utrzymywania mediów publicznych, bo na razie takiej 
woli nie ma. Jednak na pewno to rozwiązanie, któ-
re przyjęliśmy w ubiegłym roku, w tym mijającym 
roku… przepraszam, w tym roku… tak, w tym roku 
– żeby zrekompensować mediom publicznym ubyt-
ki z tytułu niepłaconego abonamentu, wynikające 
z tego, że ustawodawca przez lata zwalniał poszcze-
gólne grupy społeczne z płacenia tego abonamentu… 
Być może będziemy tę politykę kontynuować, dlatego 
że tak, moim zdaniem, dla przyzwoitości powinno 
być. Jeżeli jakaś instytucja publiczna ma zapew-
nione finansowanie, a państwo ustawą ogranicza to 
finansowanie z powodów społecznych, to powinno 
rekompensować ten ubytek wynikający z ustawy 
o zwalnianiu z płacenia abonamentu z powodów spo-
łecznych i niewykluczone, że będziemy tę politykę 
kontynuować. Tu od razu odpowiadam na to pytanie 
chyba pana senatora Komarnickiego…

(Senator Władysław Komarnicki: Tak…)
Nie, to akurat pan senator Augustyn pytał o te 

rekompensaty. Tak, rozważamy możliwość kontynu-
owania polityki polegającej na tym, żeby te rekom-
pensaty mediom publicznym wypłacać.

Pan też pytał o takie zasilenie, które miało miej-
sce w ostatnim roku, dodatkowe zasilenie mediów 
publicznych. To był po prostu kredyt. Kredyt trzeba 
prędzej czy później spłacić. To jest transza kredytowa, 
która została uruchomiona i po którą media publiczne 
mogą sięgać.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Jana Marii 
Jackowskiego o to, czy te środki wynikające z posia-
dania wpływów z abonamentu przez Krajową Radę 
i wydawane po podpisaniu karty powinności publicz-
nych przez media publiczne mogą być wydawane na 
inne sprawy niż czysto programowe, to odpowiadam, 
że tak, mogą być, dlatego że np. rozwój infrastruktury 
czy też unowocześnianie tej infrastruktury poma-
ga w lepszym wypełnianiu misji. Tak więc Krajowa 
Rada w porozumieniu z poszczególnymi nadawcami 
publicznymi będzie o tym decydować.

Pan senator Komarnicki pytał o nadzór. Nadzór 
jest dosyć skomplikowany. Ministerstwo Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego przejęło np. ten nadzór, 
który nad mediami publicznymi miało Ministerstwo 
Skarbu Państwa, które przestało istnieć. I to jest 
taki nadzór czysto audytorski, finansowy. Po prostu 
kwitujemy właściwe wykonanie budżetu przez po-
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(senator J.M. Jackowski) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Poprosił pan o odpowiedź na pytanie o dzielenie 

środków publicznych na media publiczne pana prze-
wodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. 
Jeśli chodzi na pytanie o ośrodek telewizji publicznej 
w Gorzowie Wielkopolskim, to ja też poprosiłbym 
o odpowiedź pana Kołodziejskiego, bo nie jestem 
zorientowany, jak ta sytuacja dzisiaj wygląda.

Odpowiadam na pytania pana senatora 
Jackowskiego. Tak, można. Nawet jeśli będzie de-
cyzja, że utrzymujemy media publiczne z budżetu 
państwa… Nie ma takiej decyzji, ale gdyby była, 
to ustawa, którą dzisiaj procedujemy, umożliwi to 
i będzie to zgodne z definicją pomocy publicznej, do 
której przywiązana jest Komisja Europejska.

Jeśli chodzi o utrzymywanie mediów publicz-
nych ze środków publicznych, to generalnie uwa-
żam, że to jest dobra zasada. Ona obowiązuje we 
wszystkich krajach Unii Europejskiej, w większo-
ści z nich w o wiele większym wymiarze niż u nas 
– mówię o skali pomocy dla mediów publicznych. 
Wszędzie obowiązuje przekonanie, że musimy mieć 
w przestrzeni medialnej, i radiowej, i telewizyjnej, 
gwarancję, że są media, które wypełniają… Można 
to różnie oceniać, oczywiście, zastanawiać się, czy 
wypełniają dobrze, czy źle, czy mogłyby lepiej, jed-
nak mają obowiązek wypełniać różne elementy misji 
publicznej. Możemy je różnie definiować. Oczywiście 
to też jest często subiektywna ocena, co jest misyjne, 
a co nie jest misyjne, ale takie media powinny być. 
Oczywiście w przestrzeni mediów prywatnych często 
się pojawiają znakomite projekty programowe czy 
nawet są całe anteny, które też można definiować 
jako misyjne, ale jest to jednak zależne od decyzji 
indywidualnych właścicieli prywatnych mediów. A te 
media mogą być kapryśne. W jednym momencie taki 
właściciel chce mieć takie medium, które nadaje np. 
muzykę klasyczną albo jazzową, a w innym momen-
cie może powiedzieć: „a, już mnie to nie interesuje” 
i to zamknąć. A my jednak musimy mieć gwarancję. 
I takie myślenie obowiązuje we wszystkich krajach 
europejskich – chodzi o to, żeby mieć media, które są 
do czegoś zobowiązane i dają gwarancję tego, że tego 
typu elementy programowe w tych mediach będą. 
Stąd też oczywiście konieczność utrzymywania tych 
mediów ze środków publicznych i dawania im pewnej 
gwarancji finansowania ze środków publicznych.

Już od wielu lat jest dyskusja na temat tego, w jaki 
sposób to utrzymywanie mediów ma następować. Na 
razie mamy system abonamentowy. Były oczywiście 
dyskusje o nowym systemie, np. o specjalnej opła-
cie medialnej przypisanej do innych opłat czy też 

byłyby zapisane. Taka możliwość jest. Tak czy nie? 
Tu bym prosił o jednoznaczną odpowiedź. Czy środki 
budżetowe na podstawie ustawy będą mogły wpły-
wać do mediów publicznych? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Pan minister wspomniał w swojej 
wypowiedzi, że w tej chwili mamy właściwie taki 
stan zwieszenia. Ja przypomnę, że w tej kadencji były 
bodajże 3 projekty czy pomysły dotyczące opłaty abo-
namentowej. Był m.in. taki projekt, żeby to połączyć 
z licznikiem elektrycznym itd. Były różne projekty.

Niedawno czytałem w mediach, że jest jednak 
rozważana możliwość, żeby było tu bezpośrednie 
finansowanie państwa. W mediach znalazłem taką 
informację. Prosiłbym pana ministra o rozwinięcie 
tego tematu. W jakim kierunku idzie myślenie resor-
tu, jeżeli chodzi o rozwiązanie tej kwestii? Ta usta-
wa porządkuje stan, który mamy obecnie, dodając 
pewne możliwości pozyskiwania środków. Ale jaki 
miałby być model docelowy finansowania mediów 
publicznych?

Dziękuję też panu ministrowi za przypomnienie 
wypowiedzi Donalda Tuska o niepłaceniu abonamen-
tu. Według mojej wiedzy, a pytałem o to…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Pytanie jest takie. Czy po tej wypowiedzi Donalda 
Tuska spadły wpływy z tytułu abonamentu, czy nie? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dołączymy jeszcze pytanie pana senatora 

Komarnickiego.
Proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Ja rozumiem, że pytanie o finanse… Zwrócę się 

z tym do szefa krajowej rady.
Do pana, Panie Ministrze, mam takie pytanie. 

Od lat oczekiwana jest rozbudowa ośrodka telewizji 
publicznej w Gorzowie Wielkopolskim. To już jest 
chyba trzynasty albo czternasty rok. Działka została 
już dawno przekazana telewizji za symboliczną zło-
tówkę. Powiem szczerze, że wszystkie siły polityczne 
były tutaj zgodne, ale do dzisiaj sprawa nie może 
jakoś ruszyć z miejsca. O ile mi wiadomo, jest już 
nawet pełna dokumentacja, Panie Ministrze. Po tylu 
latach temu miastu, temu województwu ten ośrodek 
się chyba należy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
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(sekretarz stanu J. Sellin) umocowanie faktograficzne, ale przecież wypowiedź 
pana Donalda Tuska była kiedyś tam, dawno, a my 
powinniśmy rozwiązać – już z naszej woli i na na-
szą odpowiedzialność – dość zasadniczy problem. 
Mianowicie polega on na tym, że albo potrafimy 
wprowadzić taką, powiedzmy, decyzję Aleksandra 
Wielkiego, czyli z użyciem miecza, polegającą na 
wprowadzeniu specjalnego podatku czy też wpisaniu 
odpowiedniej sumy pieniędzy na każdego obywatela, 
rozdzielonej tak, żeby te media publiczne mogły czuć 
pewnego rodzaju komfort funkcjonowania, ponieważ 
merytorycznie są one, i słusznie, ograniczane właśnie 
do tych zobowiązań misyjnych…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, proszę zmierzać do pytania.)

Tak jest.
Tak więc prosiłbym zdecydowanie o nieużywanie 

sformułowania, że nie ma woli politycznej, bo tak 
zrozumiałem wypowiedź pana ministra. Nie może 
nie być woli politycznej. 3 lata rządów i nie ma woli 
politycznej? To dla mnie jest niezrozumiałe, po prostu 
wewnętrznie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań…
Nie, jeszcze pytanie pana senatora Czarnobaja.
Proszę bardzo. Potem będą odpowiedzi.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, w ramach ge-
stów co do lubienia się chciałbym oświadczyć, że ja 
bardzo lubię pana ministra.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Z jed-
nego regionu jesteśmy.)

Nie tylko dlatego, że pan minister jest z Pomorza, 
właśnie nie tylko dlatego.

(Senator Władysław Komarnicki: Pocałunek 
śmierci.)

(Senator Jan Maria Jackowski: Opcja pomorska.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 

przeszkadzać. Pan senator pyta.)
Panie Ministrze, wiemy, zresztą tak tutaj się 

to przewija w wypowiedziach pana senatora 
Jackowskiego i pana ministra… Znamy winnego, 
który wpędził polską telewizję w problemy finanso-
we. Bo ja do telewizji chciałbym w dwóch słowach 
nawiązać. Proszę mi powiedzieć… Jak patrzę – bo ja 
nie jestem fachowcem w tej branży, dlatego pytam 
pana ministra – na wskaźniki oglądalności, spadku 
liczby widzów itd., itd., no to myślę, że chyba nie 
możemy być dumni z tego, co osiąga polska telewizja, 

o finansowaniu wprost z budżetu państwa. Każde 
z tych rozwiązań ma swoje mankamenty, ale też za-
lety. Jednak nie mogę dzisiaj potwierdzić tego, że jest 
jakaś decyzja rządowa czy ministerialna co do tego, 
że w sposób zdeterminowany zmierzamy w jakimś 
kierunku, jeśli chodzi o zmianę dzisiejszego systemu. 
Dzisiaj nie mogę tego potwierdzić.

Jeśli chodzi o pytanie o ubytki wpływów abona-
mentowych po nieroztropnych wypowiedziach poli-
tyka, o którym pan senator wspomniał, to były one 
bardzo wyraźne. Wpływy z prawie 800 milionów zł, 
siedmiuset paru milionów, które zbierano przed tymi 
wypowiedziami, zeszły do czterystu paru milionów 
złotych, czyli prawie o 50%. I z trudem trzeba było 
w ostatnich latach odbudowywać ten system, żeby 
znowu to wróciło do mniej więcej takich sum, które 
były przed tymi wypowiedziami. Tak że z punktu 
widzenia interesu mediów publicznych, jak też prze-
strzegania prawa w Polsce – bo takie nawoływanie 
było nawoływaniem do nieprzestrzegania prawa 
w Polsce – było to moim zdaniem bardzo nieodpo-
wiedzialne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejna seria pytań.
Pan senator Czerwiński i pan senator Żaryn. 

Proszę.

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

Pytanie jedno, ale zasadnicze, dotyczące tzw. dużej 
ustawy medialnej. Czy trwają prace nad tą ustawą, 
która by zawierała kwestie związane z dekoncentracją 
mediów i ze standardami, jeśli chodzi o udział kapi-
tału zagranicznego? Takie są w Europie Zachodniej. 
Jeśli nie trwają, to dlaczego? A jeśli trwają, na jakim 
są etapie? I czy można się spodziewać złożenia tego 
do laski marszałkowskiej?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym jednak jeszcze podrą-

żył temat poruszony przez pana senatora Jana Marię 
Jackowskiego, bo czegoś nie mogę tu zrozumieć. 
Jest trzeci rok rządów Prawa i Sprawiedliwości, 
a my w zasadzie cały czas odwołujemy się w kwestii 
abonamentu do historii. Ona oczywiście ma swoje 
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(senator L. Czarnobaj) Jeśli chodzi o oglądalność czy słuchalność mediów 
publicznych, to od lat utrzymuje się taka dosyć sta-
bilna sytuacja, że generalnie, jeśli wziąć pod uwagę 
wszystkie anteny, to telewizja publiczna ma mniej 
więcej 1/3 rynku telewizyjnego w Polsce. I to jest 
dobry wynik jak na media publiczne, które muszą się 
przecież ścigać z, no, bardzo atrakcyjnymi z punktu 
widzenia oferty rozrywkowej czy komercyjnej te-
lewizjami prywatnymi. A zsumowana słuchalność 
radia publicznego – ja mam na myśli wszystkie an-
teny dużego radia i rozgłośni regionalnych radia pu-
blicznego – to to jest mniej więcej 1/4 rynku. I to też 
jest dobry wynik. W porównaniu z innymi krajami 
europejskimi, z tym, ile udziału w rynku mają tam 
poszczególne segmenty, publiczne czy prywatne, to 
jest to dobry wynik.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Żaryna… 
Proszę mnie dobrze zrozumieć. Może być lekki 
element złośliwości w mojej odpowiedzi, ale je-
steśmy z jednego środowiska politycznego i z jed-
nego obozu politycznego. I wypracować wolę po-
lityczną można na różne sposoby i każdy może 
się do tego przyczynić w naszym obozie, również 
pan senator. Tak więc jeżeli przekona pan przy-
wództwo naszego obozu politycznego, że mamy 
już, natychmiast, nakładać na Polaków specjalny 
podatek i że dobrze na tym wyjdziemy, to proszę 
to spróbować zrobić.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak się mówi.)
Wiadomo, że w polityce jest tak, że czasem nie-

które projekty mogą się okazać bardzo trudne, do 
wytłumaczenia również. Uważam, że generalnie po-
winniśmy myśleć o jakiejś nowej formie finansowania 
mediów publicznych ze środków publicznych niż ta 
dzisiaj obowiązująca, ale politycznie – powiedzmy 
to jasno i uczciwie – nie jest to łatwe. 

Jednak system abonamentowy po tym tąpnięciu, 
o którym mówiliśmy i jego przyczynach, w dużej 
mierze się odbudował wskutek roztropnej działalno-
ści, również promocyjnej, Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji. Doszliśmy do wpływów porównywalnych 
z wpływami, jakie były przed tymi nieroztropnymi 
wypowiedziami, aczkolwiek nie jest to suma wy-
starczająca.

My mówimy o kryzysie poboru abonamentu od 
wielu, wielu lat. Bo gdyby skalkulować, ile tego 
abonamentu powinno wpływać od wszystkich go-
spodarstw domowych, które mają zarejestrowane… 
właśnie nie, nie mają zarejestrowanych, ale powinny 
zarejestrować odbiorniki radiowe i telewizyjne, nawet 
uwzględniając grupy społeczne, które są z płacenia 
abonamentu zwolnione, to powinno to być kilka razy 
więcej środków, niż jest dzisiaj pobieranych. Więc 
kryzys poboru abonamentu to zjawisko trwałe, wy-
stępujące od wielu lat, już nawet od kilkunastu lat, 
a nie kilku.

a szczególnie serwisy informacyjne. Czy mógłby pan 
powiedzieć, kto jest temu winny? To po pierwsze.

I po drugie, Panie Ministrze, króciutko: czy pan 
minister jest zadowolony z tego, co prezentuje, szcze-
gólnie w serwisach informacyjnych, polska telewizja? 
Tak czy nie? Tylko to mnie interesuje, taka krótka 
odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie Ministrze, seria pytań, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Jarosław Sellin:
Może od końca zacznę. Oczywiście, mógłbym 

się wykpić, że to nie jest przedmiotem rozważań nad 
ustawą, nad którą procedujemy. Ale jak jest pytanie, 
to mam zwyczaj odpowiadać.

(Senator Leszek Czarnobaj: Liczyłem na to.)
Czy jestem zadowolony? Z wielu elementów jestem 

zadowolony, co do wielu mógłbym mieć jakieś zastrze-
żenia. Jeśli chodzi o funkcję, którą obecnie pełnię, 
czyli wiceministra kultury i dziedzictwa narodowego, 
to jestem bardzo zadowolony z tego, że odbudowały 
się na przykład Teatr Telewizji i radiowe słuchowiska 
teatralne w radiu publicznym. Tych produkcji mamy 
naprawdę teraz bardzo wiele, od wielu, wielu lat tak nie 
było. Na ostatnim festiwalu „Dwa Teatry” w Sopocie 
mieliśmy do zaprezentowania 25 produkcji telewizyj-
nych i 26 produkcji radiowych. Takiego wyniku nie 
było od wielu, wielu lat. Bardzo jestem zadowolony na 
przykład z kanałów tematycznych, typu TVP Historia 
czy TVP Kultura, które świetnie wypełniają swoją 
misję. Jestem też zadowolony, bo byłem ostatnio na 
posiedzeniu rady programowej telewizji publicznej 
– zaprosiła mnie ona jako pełnomocnika rządu do 
spraw obchodów 100-lecia odzyskania niepodległo-
ści Rzeczypospolitej Polskiej – żeby zaprezentować 
plany rządu dotyczące tego 100-lecia. Ale przy okazji 
zapoznałem się też z planami tejże telewizji publicznej 
związanymi ze 100-leciem i byłem zbudowany liczbą 
projektów realizowanych na wszystkich antenach zwią-
zanych właśnie z refleksją nad polską historią, seriali 
fabularnych, filmów fabularnych, które telewizja pro-
dukuje, poświęconych właśnie polskiej historii, także 
historii sprzed 100 lat, i różnych audycji o charakterze 
edukacyjnym, rozrywkowym, ale dotykających wspo-
mnianej tematyki. Tak więc generalnie wypełnianie 
misji przez media publiczne jest coraz bogatsze, przez 
telewizję publiczną również.
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(sekretarz stanu J. Sellin) Przewodniczący  
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji  
Witold Kołodziejski:

Ponieważ parę razy wątek spadku wpływów 
abonamentowych się pojawiał, to, uzupełniając 
tylko wypowiedź pana ministra Sellina, powiem, 
że w 2007 r. wpływy były na poziomie 897 milio-
nów zł. Później była ta odpowiedź i te zapowiedzi, 
bo to był właśnie okres kampanii wyborczej. Rok 
później było to już 730 milionów zł, później 620 mi-
lionów zł, a w 2011 r. było 470 milionów zł. Więc ten 
spadek rzeczywiście… I to był najbardziej kryzyso-
wy rok – 2011. Później sukcesywnie ten abonament 
był podnoszony.

Dodam jeszcze, że okres między 2007 a 2010 r. 
to był okres, w którym byłem przewodniczącym 
Krajowej Rady, ale Krajowa Rada była niejako 
w opozycji do rządu i też spory między… One nie-
korzystnie wpływały na sytuację abonamentową, 
ale podkreślę, że również wtedy występowałem 
wielokrotnie, zgłaszając potrzebę stosowania za-
sady rekompensaty przy wprowadzaniu kolejnych 
ulg abonamentowych. Występowałem w tej sprawie 
również do marszałka Senatu. Także mój następca, 
przewodniczący Jan Dworak, występował do mar-
szałków Sejmu i Senatu o wprowadzenie rekom-
pensat. Rzeczywiście wydaje się to naturalne, że 
jeżeli ktoś zwalnia jakąś grupę z opłat, to powinien 
to zrekompensować.

Podział abonamentu. Na przyszły rok wyso-
kość abonamentu planowana jest na poziomie 
650 milionów zł. No, liczymy też na rekompensa-
tę, ale to oczywiście już będzie decyzja premiera. 
Jeśli chodzi o szczegółowe zasady podziału abo-
namentu, to oczywiście prześlę panu senatorowi 
taką informację. Ogólnie mówiąc, jest to tak, że 
połowę z zasadniczej kwoty abonamentowej, któ-
rą przekazuje nam Poczta Polska, przekazujemy 
telewizji publicznej, połowę spółkom radiowym, 
a tutaj między duże radio a 17 spółek podział też 
jest pół na pół. W przypadku spółek radiowych 
zapewnia to finansowanie do osiemdziesięciu paru 
procent zadań misyjnych, a w przypadku telewizji 
i programów telewizyjnych, misyjnych progra-
mów telewizyjnych to jest na poziomie dwudzie-
stu, dwudziestu paru procent. Reszta zadań misyj-
nych finansowana jest z działalności komercyjnej 
telewizji publicznej. W 2017 r. koszt działalności 
misyjnej to było 1,5 miliarda zł.

Jeżeli mówimy o potrzebach finansowych mediów 
publicznych, to te potrzeby szacujemy na poziomie 
ponad 3 miliardów zł. Byłoby to i tak stosunkowo 
niskie finansowanie mediów publicznych w porówna-
niu z finansowaniem w innych krajach europejskich. 
Dziękuję bardzo.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Czerwińskiego… Dekoncentracja właścicielska 
w mediach jest – wydaje się – konieczna w przy-
szłości, ponieważ w Polsce doszło do sytuacji nie-
zwykłej, niespotykanej w żadnym dużym kraju Unii 
Europejskiej. Chodzi o to, że w pewnym segmencie 
rynku medialnego dominuje kapitał zagraniczny, i to 
tak totalnie, i to w dodatku z jednego, konkretnego 
kraju… 

W takich sytuacjach – mimo zasady, która 
w Unii Europejskiej obowiązuje: wolnego prze-
pływu osób, kapitału, usług itd. – są jednak spe-
cjalne regulacje w dużych krajach, np. we Francji 
i Niemczech, które nie dopuszczają… I nie ma du-
żego kraju w Unii Europejskiej, który by dopuścił 
do przejęcia właścicielskiego mediów przez kapitał 
zagraniczny na taką skalę. To jest problem do roz-
wiązania w przyszłości. 

Problem ten został przeanalizowany i ustawo-
wo też przeprocedowany w moim ministerstwie. 
Czekamy tylko na decyzję polityczną co do tego, 
kiedy zaczynamy rozwiązywać ten problem. Tylko 
tyle mogę na ten temat dzisiaj powiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ nikt już nie zgłasza się z pytaniami, pro-

szę teraz pana Witolda Kołodziejskiego…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i dzie-

dzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Dziękuję.)
…przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii 

i Telewizji, o zajęcie miejsca na mównicy, ponieważ 
były zapowiedziane pytania do pana ministra. Proszę 
bardzo.

Pan senator Komarnicki zapowiadał pytanie. 
Bardzo proszę.

Senator Władysław Komarnicki:
Panie Marszałku, bardzo serdecznie dziękuję. Ja 

uzgodniłem z panem ministrem, że w przypadku 
tych 2 pytań dotyczących finansów i budowy ośrodka 
w Gorzowie otrzymam odpowiedź na piśmie. I tu…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Władysław Komarnicki: …już bym nie 

chciał męczyć pana ministra.)
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Skoro nie ma… Pan minister może z własnej ini-

cjatywy również zabrać głos, jeśli uzna pan to za 
stosowne.
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za niezapłacony abonament ogromne pieniądze w tej 
chwili, nawet po 10 tysięcy zł. Pan minister powie-
dział, że płaci abonament – to jest oczywiste – ja 
też zawsze płacę abonament, jednak ściąganie… Nie 
wiem, czy pan przewodniczący Krajowej Rady może 
o tym powiedzieć. Jednak nastąpiło skuteczne, że tak 
powiem, ściąganie tych należności. I nie wiem, czy 
to nie spowoduje jakiegoś buntu.

To tyle. I w ogóle dziękuję, bo nam się dobrze 
pracuje w tej sprawie. A jeżeli mówimy o telewizji 
publicznej, to dlatego, że wszyscy jesteśmy za tym, 
żeby była publiczna, a nie partyjna. I tylko o to cho-
dzi. Dziękuję.

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie!
Ustawa potrzebna, dotyczy dwóch kluczowych 

kwestii, które zawsze budzą spór w parlamencie. 
Pierwsza dotyczy funkcji telewizji, w szczególno-
ści realizacji jej misji, której do tej pory nie udało 
się określić, sprecyzować, nazwać, by można było 
rzetelnie ją egzekwować. A druga dotyczy sposobu 
finansowania. I tej sprawy do tej pory nie udało się 
w pełni uregulować. Zmieniają się rządy, koncepcje, 
są różne wypowiedzi i przechwałki, że to za chwilę 
załatwimy, a potem mijają lata i, jak to pan minister 
mówił, nie ma woli politycznej, a po prostu jest bez-
radność wobec tego problemu już któryś raz.

Ja muszę powiedzieć, że jeżeli o coś do swojego 
obozu politycznego mam żal, to przede wszystkim 
o to, że ta kwestia nie została uregulowana jak należy 
i w porę. Może dlatego, że przez długi czas uważano, 
że konkurencja rynkowa jest jakąś receptą na to, co 
robić w sferze mediów, i na wielonurtowość poglądów, 
które powinny być w nich wyrażane, zwłaszcza tych 
politycznych, ale także opcji kulturowych i innych. 
W takim jesteśmy momencie. Ta ustawa przychodzi 
jako realizacja długo oczekiwanych zaleceń. Szkoda, 
że dopiero w 2020 r. będziemy mogli doczekać się tej 
karty, która doprecyzuje szczegółowo, czym jest misja 
publiczna. A do tego czasu pewnie będziemy mieli 
to, co mamy, to znaczy telewizję publiczną absolutnie 
upartyjnioną, serwującą nam kłamliwe komunikaty 
na pasku, w komentarzach redaktorskich, stronniczą. 
Sam tego wielokrotnie doświadczałem, będąc w stu-
diu telewizji.

(Głos z sali: Jak my wszyscy.)
Do tego stopnia, że niektórzy po prostu wstają 

i wychodzą, bo czują się zniesmaczeni i obrażani. 
Nawet wczoraj ośmielano się mówić, że to senato-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Informuję, że przedstawiciel, przewodniczący 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Komarnickiego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos zabierze pan senator Jerzy 

Fedorowicz.
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To jest bardzo dobra ustawa i potrzebna, i wreszcie 

jest. Gdyby nie to, że padły te słowa, które wywołały 
moje emocje, to nic by się nie działo na sali. Dlatego 
proszę, jeżeli wolno, przyjmując pańskie eleganc-
kie, jak zawsze, zachowanie, to, że pan przeprasza 
za emocje – ja przeprosiłem wcześniej – żeby już 
nie używać tego argumentu. On padł w czasie kam-
panii wyborczej. Ja w tej kampanii byłem i ja to też 
popierałem, bo myśmy uważali, że można zlikwi-
dować abonament. Były podejmowane takie próby. 
Pan minister doskonale wie o tym, że w 2008 r. była 
już próba, koncepcja, żeby finansować telewizję ze 
środków budżetowych. To zostało zatrzymane przez 
kryzys, który nastąpił w całej Europie.

Teraz chciałbym jeszcze dopowiedzieć w sprawie 
tego lubienia. No, Panie Senatorze, ja lubię Kaszëbë, 
ja Kaszubów lubię wszystkich. Ba, Kleinę, Plockego, 
Lanczyka… kolegów miałem Budziszów, no i Tuska 
lubię bardzo, i pana też. Tyle że ile razy się spotka-
my, to pan mi wyciąga ten abonament. No, pan sobie 
wyobraża, że ja, jak kogoś lubię… np. Czeleja lubię, 
ale nie mówię publicznie, bo powiedzą, że mu daję 
pocałunek śmierci. No i teraz, proszę pana, wie pan, 
co jeszcze do tego doszło? Że ja lubię pana Żaryna.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, ale proszę do rzeczy.)

Ale to jest do rzeczy.
(Wesołość na sali)
Bo pan Żaryn – ja mam 10 minut – pan profesor, 

z którym toczymy spór, jak zawsze, bardzo kultu-
ralny, poszedł jakby za moją myślą. No, my tyle lat 
nie jesteśmy w stanie stworzyć tego abonamentu. Ja 
zresztą jako szef komisji zadałem to pytanie, na które 
pan minister odpowiedział, że tymi sprawami w rzą-
dzie zajmuje się minister Lewandowski, że trwają 
negocjacje, rozmowy itd. No, do tego potrzebna jest 
wola polityczna.

Ale powiem tak: faktycznie minister Kołodziejski 
i minister Dworak dbali o te rekompensaty, a teraz 
jest tak… Ja nie wiem, ja dostaję coraz więcej tele-
fonów, że represja działa skutecznie, bo ludzie płacą 



285
64. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych

(senator M. Augustyn) poza mediami publicznymi, przekaz, który tworzy tę 
komunikację wewnętrzną.

I, Panie Senatorze, nie ma cienia wątpliwości… 
Ja to oczywiście mówię jako strona konfliktu mię-
dzy nami istniejącego, także dotyczącego pamięci 
historycznej odnoszącej się do niedawnych lat. Ja 
niewątpliwie należę do tego środowiska, które w cza-
sie długich lat rządów Platformy Obywatelskiej było 
tak wielokrotnie obrażane i poniewierane, na dodatek 
z intencją obrażania i poniewierania, że bardzo głę-
boko bym się zastanawiał, gdybym był na państwa 
miejscu, czy w ogóle podnosić kwestię prawdziwego 
lub rzekomego kłamstwa, jakie funkcjonuje dzisiaj 
w mediach publicznych.

(Rozmowy na sali)
Ja wiem, że mam łatwość… Ja mam łatwość oczy-

wiście w tym sensie, że należę do tej części społeczeń-
stwa polskiego, które było ofiarą waszych manipulacji 
medialnych przez ponad 8 lat. I jak teraz słyszę od 
pana, Panie Senatorze, że nasza strona głównie zaj-
muje się kłamstwem, to po prostu jest to strasznie 
albo śmieszne, albo smutne. Nie bardzo wiem, które 
tutaj pojęcie wybrać.

Ale ja ewidentnie rozumiem, i wcale się nie 
dziwię, że przeżywają państwo pewien dyskom-
fort sytuacyjny, bo rzeczywiście media publiczne, 
właśnie wkraczając w tę przestrzeń 100-procento-
wych uwarunkowań, jakie mamy w Polsce, próbują 
lepiej, gorzej… Żeby była jasność: ja uważam, że 
bardzo często gorzej. Okej, na tym poziomie można 
dyskutować. Ale wypełniają tę przestrzeń, która 
właśnie wiąże się z zajęciem znaczniejszej prze-
strzeni medialnej przez druga stronę, w tym pań-
stwa stronę, która jest dzisiaj także bardzo wyraźnie 
obecna w komunikacji społecznej, w komunikacji 
wewnątrz narodu polskiego. Dajcie nam w związku 
z tym prawo komunikować się według naszych norm 
etycznych, moralnych, naszego rozumienia świata, 
rozumienia historii…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie za pu-
bliczne pieniądze.)

Powtarzam jeszcze raz: media publiczne nie 
funkcjonują w sferze anonimowej, tylko w konkre-
cie, w konkrecie zanalizowanym, konkrecie rzeczy-
wistości medialnej, który obejmuje 100%. Państwo 
chcieliby prawdopodobnie, żeby media publiczne ist-
niały tylko i wyłącznie według takiego konceptu, że 
istnieje jakaś podyktowana przez dzisiejszą opozycję 
norma przekazu. Nie, normą przekazu jest także dia-
log z innymi mediami niepublicznymi, który odbywa 
się na poziomie narzędzia medium publicznego. I tak, 
mam nadzieję, będzie, bo wtedy właśnie ta równowa-
ga będzie zachowana. Taki mamy los transformacji 
po 1989 r., że istnieje sfera medialna, która została 
oddana. Po 1989 r. nadal znajduje się w gestii komu-
nistów, postkomunistów, relatywistów, bardzo wielu 

rowie Platformy zdecydowali o tym, że odrzucono 
wniosek prezydenta o referendum – ewidentne kłam-
stwo serwowane i ustnie, i na pasku, w jakiejkolwiek 
się tylko dało formie. I to nie przez mówców, ale wła-
śnie przez telewizję.

Nie może więc zabraknąć takiego głosu, że dzisiaj 
ogromna część społeczeństwa, jeśli nie większość, ma 
przekonanie, że telewizja publiczna w tej warstwie 
informacyjnej po prostu kłamie. Jeżeli realizuje jakąś 
misję, to misję konkretnej partii, która zamierza for-
sować swoje projekty, i minimalizuje możliwość, co 
zresztą zostało wielokrotnie wyliczone, przedstawia-
nia opinii inaczej myślących. Można by powiedzieć, 
że gorszej zmiany niż ta nie można było dla telewizji 
wymyślić.

Dlatego z jakąś odrobiną nadziei patrzę na to, że 
jak wreszcie już, na co mam nadzieję, skończy się ten 
smutny czas w roku 2020, nowe władze będą zobowią-
zane do doprecyzowania tego, co dawno powinno być 
doprecyzowane, by ludzie wiedzieli, że płacąc, czy 
z podatków, czy z abonamentu, na telewizję publicz-
ną, płacą za coś konkretnego, realizowanego rzetelnie, 
bezstronnie, coś, co pokazuje sprawiedliwie różne 
punkty widzenia i ogranicza się do przedstawiania 
faktów, a nie stronniczych komentarzy. Wyraziłem 
na początku ubolewanie z powodu tego roku zwłoki, 
ale może dobrze, że on jest, bo strach pomyśleć, co 
komu właśnie dzisiaj przyszłoby do głowy w zakresie 
misji. Tak więc może to i lepiej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie zamierzałem zabierać głosu, ale pan senator 

Augustyn wygrał ze mną i muszę głos zabrać.
Ja uważam, że zdecydowanie są takie zadania pań-

stwa, które wiążą się z utrzymywaniem czegoś, co 
możemy nazwać komunikacją wewnętrzną. I media, 
które są mediami państwowymi, mediami finansowa-
nymi, czy to w wyniku rekompensaty, czy na skutek 
jakiegokolwiek innego zamysłu, przez struktury pań-
stwowe, mają obowiązek właśnie misyjny, w którym 
to obowiązku misyjnym mieści się konieczność pro-
wadzenia komunikacji wewnętrznej m.in. także mię-
dzy władzą a społeczeństwem. Media publiczne mają 
także bez wątpienia zadanie reagowania na tę całą 
sferę medialną, która funkcjonuje – także państwo 
ma taki obowiązek, nikt go z niego nie zwalnia, jeżeli 
chce być państwem z instytucjami odpowiedzialnymi 
za komunikację społeczną – na to, jaki jest przekaz 
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(senator J. Żaryn) ustawy? Nie. No ale pan musi sobie ulżyć, mówiąc: 
byliśmy…

(Senator Jan Żaryn: Pan Augustyn to samo robił.)
…byliśmy ofiarą… „Komuniści i złodzieje” i te 

inne sprawy, które pan tu przywołuje… No, niech 
pan wreszcie mówi normalnie, od serca, po ludzku.

Chcę powiedzieć tak: to, co pan minister po-
wiedział o tych różnych przedsięwzięciach telewi-
zji publicznej, o historii i innych sprawach, które 
pan minister wymieniał – nie będę już powtarzał… 
Przecież my tego nie krytykujemy! Ale jeżeli pan chce 
powiedzieć, że to, co robi się i… Proszę zrozumieć 
wypowiedź pana ministra. Ja zapytałem, czy pan 
minister jest zadowolony z tego, co pokazuje telewizja 
publiczna. I co pan minister powiedział? Powiedział 
to, co powiedział. Czy pan rozumie to, co on powie-
dział? Powiedział o tym, co mu się podoba. A co do 
tego, czego nie wymienił… No, biorąc to na logikę, 
trzeba powiedzieć, że chyba sam ma wątpliwości. 
Tak uważam.

Coś chcę panu zacytować. Po wczorajszej debacie 
pani Danuta Holecka w „Wiadomościach”… na pasku: 
nie będzie referendum w sprawie konstytucji, dlatego 
że przeciwko zagłosowała Platforma Obywatelska.

(Głos z sali: Głupota.)
I oczywiście nie ma o tym, że było wstrzyma-

nie się od głosu itd… Cały czas wina zrzucana na 
Platformę. Czyli to jest… No, ja rozumiem, że gdyby 
pan był w radzie programowej polskiej telewizji, to 
byłoby: 8 lat trzeba im teraz dopiekać. I pan mówi 
o tym, że media publiczne… mówi pan: dajcie nam 
spokój, bo my chcemy wypracować naszą formę 
przekazu!? Panie Senatorze, swoją formę przekazu 
to możesz pan sobie w swojej telewizji pokazywać, 
w swoich wystąpieniach pan możesz swoją formę 
przekazu… Pan przed chwilą o niej powiedział. A je-
żeli my robiliśmy błędy i męczyliśmy pana przez te 
8 lat, no to będzie pan bojownikiem – zaraz tu będzie 
instytut walki, wolności i męczeństwa i będzie pan 
pierwszym bohaterem!

(Senator Mieczysław Augustyn: Będzie się bardzo 
dobrze czuł.)

Przecież to jest chwała, Panie Senatorze, walczyć 
za Polskę! I pan 8 lat walczył i wreszcie pan dostanie 
nagrodę.

A co to znaczy, jak pan powiedział, „normy prze-
kazu”? Wie pan, my właśnie chcemy, żeby norma 
przekazu w polskiej telewizji nie zbliżała się do 
normy opozycji – gwarantuję to panu – ale marzę 
również o tym, żeby nie zbliżała się do tego, co teraz 
jest na paskach. Moja koleżanka, która studiowała 
w Związku Radzieckim, jest kompletnie niezaan-
gażowana politycznie, ale na zjeździe powiedziała: 
Leszek, powiem ci tak, przeżywam jakieś déjà vu 
– kiedy włączałam w Moskwie telewizję, to wie-
działam, co władza robi, co władza mi każe i co ja 

środowisk, które spowodowały, że ta komunikacja 
była zaburzona. I my próbujemy tę równowagę…

(Senator Mieczysław Augustyn: No, relatywizm, 
tak.)

…wprowadzić. Czy to znaczy, że nie robimy błę-
dów? Ta nasza dzisiejsza strona robi. Ja mam ewi-
dentnie np. takie poczucie, że programy informacyjne 
telewizji publicznej są oparte na pewnym domniema-
niu, podobnym zresztą jak w TVN, że zdecydowana 
większość narodu polskiego to są ludzie bezmyślni 
i w związku z tym trzeba im nadawać komunika-
ty mniej odważne intelektualnie, a nie bardziej. Ja 
bym ewidentnie wzmocnił tę wiarę w naród polski 
także po stronie telewizji publicznej. Ale to są dru-
gorzędne krytyki wobec tej analizy, którą starałem 
się tu przeprowadzić, analizy rzeczywistości me-
dialnej. Obiektywnie ona po prostu taka jest i trzeba 
w związku z tym na nią zareagować, jeżeli się żyje 
w autentycznie demokratycznym państwie, w którym 
chcemy się komunikować nie w formule jednobrz-
miącego komunikatu, tylko gry komunikatów, skoro 
nie możemy się porozumieć na poziomie bardzo pod-
stawowych kwestii. Jak się będziemy porozumiewać 
w kwestiach podstawowych, to pewnie się okaże, że 
o drugorzędne możemy się wszędzie kłócić, spierać. 
Ale na dziś, niestety, wywołaliście taką rzeczywistość 
8 latami swoich rządów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Głos ma pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 
Izbo!

Miałem nadzieję, że chociaż w tej jednej sprawie, 
która wydaje się taka oczywista, będzie można powie-
dzieć: no, osiągamy jakieś porozumienie, jest jakaś 
nić porozumienia w rozmowie. A tu nagle wycho-
dzi profesor, który przez 8 lat był gnębiony… Panie 
Profesorze, współczuję panu tego gnębienia. Bardzo 
się na panu odbiło, bardzo. A już kiedy pan mówi 
o odwadze intelektualnej, to… Niech pan tego słow-
nictwa nie używa, niech pan odrzuci to słownictwo 
agresji. Ja wiem, że 8 lat rządów Platformy wywarło 
na pana psychice i wystąpieniach olbrzymie piętno. 
Pan według mnie stracił kontakt z rzeczywistością – 
muszę to powiedzieć tak ostro po tym, jak pana dzisiaj 
słucham. Przecież my chcemy po prostu wiedzieć, jak 
telewizja jest finansowana. To, czy ona była przez 8 lat 
źle zarządzana itd., to jest zupełnie inny temat. Czy 
on jest związany z przedmiotem omawianej dzisiaj 
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(senator L. Czarnobaj) Senator Bogdan Borusewicz:

Zawsze, kiedy rozmawiamy o mediach, koncen-
trujemy się na telewizji. I tak jest też dzisiaj. Ja od 
pewnego czasu znacznie chętniej oglądam Telewizję 
Trwam i Telewizję Republika niż telewizję publiczną.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Naprawdę?)
Dlaczego? Dlatego, że najlepsi ludzie stamtąd 

odeszli do telewizji publicznej, do publicystyki… 
(Wesołość na sali) I w związku z tym te 2 telewizje już 
da się oglądać, szczególnie programy publicystyczne. 
Bo w modlitwach w Telewizji Trwam nie biorę udzia-
łu. To jest sukces tych 2 stacji, które miały określone 
poglądy i przekazywały te poglądy. A były to i są 
to stacje prywatne. Sukces. I nie wiem, czy to jest 
problem, czy to jest szczęście telewizji publicznej… 

Pierwszy, główny zarzut, który mam do telewi-
zji publicznej, to jest nieprzestrzeganie podstawowej 
zasady dziennikarstwa, czyli oddzielenia informacji 
od komentarza. Tam komentarz jest informacją. Taki 
i taki, ciemny charakter, coś tam, coś tam… Paski, 
paski, które podkreślają ten przekaz, wyostrzają go, 
są przecież elementem telewizji. To nie są samoist-
ne przekazy. Czy Krajowa Rada jest zadowolona 
z tych pasków? Czy zajmuje się tymi paskami? Ile 
skarg do Krajowej Rady było w ostatnim roku? Czy 
ta liczba się zwiększa, zmniejsza? Ja przyznam się, 
że z obowiązku oglądam programy publicystyczne, 
także telewizji publicznej, którą od imienia mojego 
byłego kolegi nazywam telewizją Jacka. Oglądam, 
z obowiązku. I już przestałem liczyć i spisywać 
uwagi, które pokazują poważne naruszenia zasady 
obiektywności dziennikarskiej, zasady pewnej sztuki 
i warsztatu dziennikarskiego. Może dlatego, że ci 
dziennikarze nie mają tego warsztatu… Ale jeżeli 
nie mają, to już powinni nabyć. Nie można mieszać 
komentarzy z informacją. To jest podstawowa zasada 
w dziennikarstwie. 

I to nie jest tak, proszę państwa, że „telewizja była 
wasza, a teraz jest nasza”. Jak to jest „wasza”? Ja 
na nią płacę. Jeśli tak jest, to dlaczego na nią płacę? 
Telewizja… I to ustawa gwarantuje, tylko ta ustawa 
po prostu nie funkcjonuje, kompletnie nie funkcjonu-
je. Jeżeli wczoraj poszła informacja, przekazana przez 
diwę telewizji publicznej, panią Holecką, że głosami 
Platformy odrzucono referendum prezydenckie, to co 
to jest? Informacja, komentarz? Czy to jest prawda?

(Senator Mieczysław Augustyn: To kłamstwo.)
Ja nie zamierzam protestować przeciwko temu, 

dlatego że w telewizji publicznej usłyszałem, że 
Platforma miała w Senacie pierwszy sukces, tzn. 
ugrupowanie mniejszościowe odrzuciło to, czego 
chciała większość. Bo ta większość chciała tego re-
ferendum, tak? Otóż tego typu propaganda, bo to już 
jest propaganda, ma oddźwięk tylko w waszym seg-
mencie elektoratu, tylko w elektoracie PiS-owskim. 

mam myśleć, i dzisiaj, kiedy włączam Russia Today, 
słyszę to samo. Ale wiesz – mówi – co jest najgor-
sze? To, że kiedy włączam programy informacyjne 
w Polsce, to jest tak samo! Bo i Russia Today, i pol-
ska telewizja w zakresie informacji – oprócz tych 
programów, które wymienił pan minister, i kilku 
innych, które oglądałem, które mają dużą oglądal-
ność i dobrą opinię… Projekt pod nazwą „publiczna 
telewizja informacyjna” jest według pańskiej normy: 
przez 8 lat… itd. I zaczyna pan te wywody. No, tak 
jakbym pana słyszał w telewizji.

Panie Senatorze, proponuję pójść do polskiej tele-
wizji. Pan będzie tam miał bardzo dobrą fuchę i będzie 
się pan tam dobrze czuł. Będzie pan mógł uzewnętrznić 
te swoje 8 lat męczarni, które pan przeżywał.

Tak jak pan powiedział, był pan męczony… 
Potrzeba teraz odwagi intelektualnej. Ja chcę powie-
dzieć, że dla Polski takiej odwagi intelektualnej, Panie 
Senatorze, którą pan przed chwilą zaprezentował… 
Ona jest zła, w mojej ocenie jest zła. Jeśli chodzi o to, 
co było złe za czasów Platformy Obywatelskiej, to ja 
i wielu kolegów potrafimy się przyznać…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Ciekawe, gdzie 
i kiedy.)

Jak pan zapyta, to zaraz mogę panu się przyznać. 
Niech pan zapyta, to osobną debatę zrobimy.

Oczekujemy tego, żeby w polskiej telewizji, która 
ma misję publiczną w zakresie informacyjnym, było 
coś, co się nazywa… co jest przesłaniem innych tele-
wizji publicznych, w innych krajach. I kiedy się czyta, 
jakie są przesłania dla ludzi pracujących w telewizjach 
publicznych, to widać, że one się zasadniczo różnią 
od tego, co robią dzisiaj ludzie pracujący w polskiej 
telewizji publicznej w zakresie informacji – bo to różni 
się od tego, co robią w wielu innych krajach, również 
w telewizjach publicznych. A ja tylko tego bym chciał 
i o tym bym marzył. Ja nie chcę, żeby mnie czy nas 
ktokolwiek w telewizji publicznej chwalił, tylko niech 
się nas nie oczernia, a jeśli już oczernia, to niech cho-
ciaż ma się jakieś podstawy, choćby jakieś wydumane.

Dlatego bardzo pana proszę: niech pan nie idzie 
tą drogą. I szczerze panu współczuję, bo naprawdę 
bardzo odbiło się na panu te 8 lat wielkich męczarni 
i tego wszystkiego, co pan w tym czasie przeżył… 
Panie Profesorze, szczerze współczuję. Życzę panu 
teraz 8 lat rozkwitu…

(Senator Władysław Komarnicki: Dużo zdrowia!)
(Senator Jan Żaryn: Dziękuję bardzo.)
…zdrowia, życzę panu prawdy i intelektualnej 

odwagi mówienia prawdy. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan marszałek Borusewicz.
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(senator B. Borusewicz) sów ustawy i ich dostosowanie do zmian dokonanych 
w powiązanych ustawach.

Ustawa ta bez wątpliwości i zastrzeżeń przeszła 
przez Sejm. Na wtorkowym posiedzeniu komisji bez 
dyskusji i zastrzeżeń została jednogłośnie przyjęta. 
Oczywiście nie budziła również zastrzeżeń o cha-
rakterze legislacyjnym. W związku z tym wnoszę 
w imieniu komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę chwilę poczekać, Panie Senatorze, ponie-

waż 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.
Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 

sejmową. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony minister 
kultury i dziedzictwa narodowego.

Czy pan minister Jarosław Sellin pragnie zabrać 
głos w imieniu rządu?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin: Nie.)

Nie ma takiego zamiaru pan minister.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwają-

ce nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu związane z omawianym punktem porządku 
obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Wobec tego 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.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Czekamy na szefa CBA. Jeżeli nas słyszy…
(Głos z sali: Na pewno słyszy.) (Wesołość na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Teraz będzie in-

formacja CBA?)
…to zapraszamy.
(Rozmowy na sali)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

teraz będzie sprawozdanie CBA?)
Tak.

I mówię o tym dzisiaj, podobnie jak paru moich kole-
gów, ponieważ to się stało wczoraj, wczoraj była tego 
typu informacja. I każdy z was, senatorów siedzących 
tutaj, wie doskonale, że to jest kłamstwo, że to jest ma-
nipulacja. Ale żeby to manipulacja! To jest po prostu 
kłamstwo, nieprawda. Telewizja publiczna nie może 
takich rzeczy serwować.

(Senator Jerzy Fedorowicz: To powiedział mar-
szałek.)

Telewizja publiczna także osądza. Nie tylko podaje 
informacje, ale osądza. Zarzut? To oznacza, że już jest 
skazany. Przesłuchanie? To znaczy, że jest skazany. 
Widać, jak prokuratura czy CBA się umawiają z te-
lewizją. Widać te kamery, które czekają, widać, jak 
dają zbliżenia, pokazują kajdanki. Jest rolą telewizji 
publicznej przekreślanie losów ludzi, którzy nie zo-
stali skazani? Nie.

Więc proszę nie mieć pretensji, że coraz mniej 
obywateli płaci na telewizję publiczną. Bo jeżeli ta 
telewizja będzie taka, to ja też przestanę płacić, choć 
uważam, że ustawy obywatel musi realizować. No ale 
jest coś takiego jak nieposłuszeństwo obywatelskie, 
kiedy pewna czerwona linia jest przekroczona.

Mam więc apel do pana ministra, jednego i dru-
giego: macie obowiązki konstytucyjne…

(Senator Mieczysław Augustyn: Narzędzia…)
…wiecie, jaka jest sytuacja, macie narzędzia i ma-

cie pewne obowiązki w związku z tymi stanowiska-
mi, które piastujecie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo prasowe.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 922, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 922 A.

Poproszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, pana senatora Grzegorza 
Czeleja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Czelej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy 

– Prawo prasowe ma na celu uaktualnienie przepi-
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(wicemarszałek A. Bielan) Szanowni Państwo, dodatkowo chciałbym wspo-
mnieć, że ponad 100 milionów zł to jest kwota zabez-
pieczonego mienia i wydanych postanowień o tzw. 
zabezpieczeniach majątkowych w przypadku osób, 
którym postawiono zarzuty.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o inne dane staty-
styczne dotyczące aktywności w dziedzinie wykry-
wania i ścigania karnego, to chciałbym wspomnieć, 
że biuro w roku 2017 prowadziło 555 postępowań 
przygotowawczych, czyli śledztw, wraz z prokuraturą 
bądź samodzielnie. Śledztwa są najczęściej powierza-
ne w całości Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu 
przez prokuraturę. Często współpracowaliśmy 
z innymi służbami – wymienię tutaj Żandarmerię 
Wojskową, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
i oczywiście Policję.

Jeżeli chodzi, Szanowni Państwo, o sprawy ope-
racyjne, to statystyka wygląda następująco: spraw 
operacyjnych w roku 2017 prowadzono 441, wszczęto 
ich 192, a zakończono 148.

Szanowni Państwo, to są suche statystyki. Ja 
za chwilę przejdę do wskazywania, sygnalizowa-
nia, omawiania pewnych spraw istotnych z punktu 
widzenia biura. Chciałbym też pokusić się o pew-
ne refleksje natury generalnej à propos kierunków, 
zainteresowań i tych elementów w roku 2017, które 
wydają się szczególnie istotne, jeśli chodzi o interes 
ekonomiczny państwa.

Szanowni Państwo, tak jak powiedziałem, było 
555 postępowań przygotowawczych, z tego wszczęto 
256, a 174 zakończono. Wskazuję jeszcze raz na kwe-
stię wysokości uszczupleń i zabezpieczonego mie-
nia, ale warto powiedzieć tutaj, Szanowni Państwo, 
jeszcze o tym, ile zastosowano środków zapobiegaw-
czych. Pokazuje to trochę jakość spraw prowadzonych 
przez CBA, też w zestawieniu rokrocznym. Nie chcę 
oczywiście absolutyzować tych środków zapobiegaw-
czych, ale one dadzą pewien obraz.

Otóż jeśli chodzi o środek zapobiegawczy w po-
staci tymczasowego aresztu, to, Szanowni Państwo, 
w roku 2017 w sprawach prowadzonych przez 
CBA zastosowano 121 tymczasowych aresztów. 
Przypomnę, że w roku 2015 było 29 takich środków 
zapobiegawczych, a w roku 2016 – 38. Jeśli chodzi 
o drugi środek zapobiegawczy, na który chciałbym 
zwrócić uwagę, to jest to poręczenie majątkowe. 
Zastosowano tych środków 218. To niemal dwukrot-
ny wzrost w porównaniu z rokiem 2016, bo w 2016 r. 
było tych środków zapobiegawczych 124, a w 2015 r. 
– 115. Zwracam uwagę na te 2 elementy. Przecież 
one są ważne i pokazują pewne zaangażowanie i też 
jakość pracy biura. Wszystkich pozostałych środ-
ków zapobiegawczych – dozór policji, zawieszenie 
w czynnościach służbowych – było już ponad 22. 
Zakazów opuszczania kraju było 749. W sumie za-
rzuty usłyszało, tak jak powiedziałem, 705 osób. 

(Senator Grzegorz Peczkis: To może rozpocznijmy 
dwudziesty punkt, Panie Marszałku.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: A nie możemy wcze-
śniej żeglugi zrobić?)

(Senator Grzegorz Peczkis: No właśnie.)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Pożeglować…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Oj tak.)
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Przepraszam, Panie Marszałku. Jestem, je-
stem.)

Nic się nie stało. Zapraszam. Proszę spokojnie się 
przygotować, a ja wygłoszę formułkę…

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego dziewiątego porządku obrad: informa-
cja o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2017 roku.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 777.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 
2018 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego, pana 
Ernesta Bejdę.

(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 
Bejda: Witam, Panie Marszałku. Witam Wysoką Izbę.)

Proszę szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
o zabranie głosu i przedstawienie informacji.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rok 2017 to jest kolejny rok intensywnej pracy 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego, realizacji głów-
nych zadań, czasem kontynuacji działań. Przypomnę, 
że zadaniem Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
jest zwalczanie korupcji w życiu społecznym i go-
spodarczym, jak również stanie na straży interesu 
ekonomicznego państwa. Sądzę, że działania prowa-
dzone w roku 2017 przyczyniły się do wzrostu przede 
wszystkim efektywności biura, ale też spowodowały 
wzrost zdolności operacyjnej.

Szanowni Państwo, działania były intensywne, biu-
ro rozrasta się kadrowo, organizacyjnie. Rezultatem 
tych działań, jak wynika ze sprawozdania, jest wyso-
kość uszczupleń, które biuro w roku 2017 ujawniło – 
wynoszą one ponad 1 miliard 705 milionów zł. Jest to 
ponadtrzykrotny wzrost w porównaniu z wielkością 
z roku 2016. Wartość samych ujawnionych korzyści 
to ponad 194 miliony zł.
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(szef E. Bejda) zakupu kontrolowanego i kontrolowanej sprzedaży 
oraz o zastosowaniu kombinacji operacyjnych. CBA 
wykryło i ujawniło szereg zorganizowanych grup 
przestępczych, które posługują się dokładnie tymi 
metodami. Okazuje się, że jesteśmy jedyną służbą, 
która tego rodzaju metodę zastosowała w sposób 
skuteczny.

Do wdrożenia tej procedury wymagana jest zgoda 
prokuratora generalnego i my taką zgodę uzyskali-
śmy. Chcę powiedzieć, że wcześniej, kiedy prokurator 
generalny był organem niezależnym od rządu, poli-
tyka prokuratury była taka, że nie dawano zgody na 
tego rodzaju działania. Myślę, że uzyskanie zgody na 
tego rodzaju działania było jednym z kluczowych ele-
mentów, nazwijmy to, rozpoznawania i skutecznego 
zwalczania tych przestępstw, ponieważ walor ogólnej 
prewencji po ujawnieniu i zatrzymaniu tych osób, 
aresztowaniu ich… Ta metoda jest bardzo skuteczna, 
pozwala ujawnić całą grupę, pozwala ją w sposób 
skuteczny rozpracować, zinfiltrować, oczywiście przy 
zastosowaniu jeszcze innych metod, takich jak kontro-
la operacyjna, i to w sposób uprzedni, na co zwracam 
uwagę, czyli jeszcze przed dokonaniem uszczuplenia 
budżetu w postaci wyłudzenia podatku VAT albo np. 
wprowadzenia… Są różne metody wprowadzania 
tych tzw. pustych faktur.

Przypomnę jedną z naszych spraw. Szanowni 
Państwo, otóż w bardzo, wydaje się, prosty sposób 
wystawiono 3 faktury na ponad 500 milionów zł. To 
dotyczyło obrotu fikcyjnymi telefonami komórkowy-
mi. Te faktury zostały sprzedane przez jedną fikcyjną 
spółkę drugiej spółce. Ta spółka wykazała to w swo-
im sprawozdaniu VAT, ale zostało to natychmiast 
sprzedane innej spółce, która już posiadała odpowied-
nie pozwolenie na obrót paliwami płynnymi. I w ten 
sposób spółka, która dysponuje pozwoleniem na obrót 
paliwami płynnymi, kupując spółkę z, nazwijmy to, 
naliczonym, gotowym podatkiem, może w najwięk-
szym skrócie nie płacić podatku VAT, ponieważ dys-
ponuje 100 milionami wynikającymi z tych wcze-
śniejszych transakcji na pustych fakturach. Nie muszę 
państwu mówić, jaka to jest przewaga konkurencyjna. 
Sprowadzając paliwo, po prostu nie płacimy VAT. 
To jest tylko jeden ze sposobów, prawda? Udało nam 
się to wykryć w jednej ze spraw, ale tych spraw było 
znacznie więcej. Nie chcę powiedzieć, że było ich… 
No, możliwości operacyjne biura są ograniczone.

Co jest ważne, Szanowni Państwo? Otóż biuro 
w porozumieniu z Krajową Administracją Skarbową 
rozpoczęło działania szkoleniowe. Chcę powiedzieć, 
że Krajowa Administracja Skarbowa dysponuje po 
nowelizacji właściwie identycznym instrumentarium 
prawnym jak Centralne Biuro Antykorupcyjne. Może 
stosować zarówno metody kontrolowanego zakupu, 
jak i kontroli operacyjnej. Sądzimy, że po przeszkole-
niu funkcjonariuszy KAS, którzy są znakomici, jeśli 

Tych zarzutów było 3 tysiące. Więc to jest statysty-
ka, Szanowni Państwo.

Teraz trochę o tym, w jakich obszarach prowadzo-
no działania biura, w takim stopniu, w jakim mogę to 
oczywiście udostępnić państwu, Wysokiej Izbie oraz 
opinii publicznej. W bardzo wielu przypadkach opi-
nia publiczna zna te sprawy, przynajmniej w formie 
sygnalnej, ponieważ wraz z prokuraturą informujemy 
o działaniach wtedy, kiedy można już o nich poinfor-
mować. Jest pewien etap realizacji sprawy.

Ale myślę sobie tak: bardzo ważnym obszarem 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, na 
który chciałbym zwrócić uwagę – i rok 2017 był ro-
kiem kontynuowania tej działalności – jest generalnie 
obszar zwalczania wyłudzeń finansowych, oszustw fi-
nansowych, wyłudzeń skarbowych i przeciwdziałania 
im. Elementem wyłudzeń skarbowych są tzw. prze-
stępstwa karuzelowe mające na celu albo wyłudzenie 
podatku od towarów i usług poprzez uzyskanie niena-
leżnego jego zwrotu, albo obniżenie bądź niepłacenie 
podatku CIT – prawda? Czyli podatku dochodowego 
od osób prawnych. Ewentualnie podatku PIT, po-
datku dochodowego od osób fizycznych, który jest 
w mniejszym zakresie… Skupiamy się na podmiotach 
posiadających osobowość prawną, więc myślę tutaj 
głównie o CIT. Działalność zorganizowanych grup 
przestępczych skupia się na tych 2 obszarach. Jak 
wiemy, straty Skarbu Państwa w tych 2 obszarach 
były ogromne, zaniechania też były ogromne.

Szanowni Państwo, mogę powiedzieć, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne wprowadziło nowe metody, je-
śli chodzi o zwalczanie tego rodzaju przestępczości. 
Zaznaczałem już w ubiegłym roku, że próbowaliśmy 
to wdrożyć, że to wdrożyliśmy. Myślę o sprawozdaniu 
za rok 2016, ale w roku 2017 kontynuowaliśmy ten 
proces.

Szanowni Państwo, jak państwo zapewne wiecie 
– jest to fakt powszechnie znany – grupy przestępcze 
wręcz nachalnie ogłaszały się w związku ze sprzeda-
żą tzw. kosztów. Prawda? No, w prasie czy w innych 
mediach pojawiały się ogłoszenia „sprzedam kosz-
ty”. Cóż to jest? To nie jest tak naprawdę nic innego 
jak oferowanie tzw. pustych faktur, nieodzwiercie-
dlających żadnych zdarzeń prawnych, a mających 
na celu wyłącznie, tak jak powiedziałem, obniżenie 
należnego podatku od towarów i usług, jak również 
obniżenie podatku CIT, czyli podatku dochodowe-
go. W poprzednich latach te ogłoszenia były tak na-
prawdę kompletnie poza zainteresowaniem organów 
ścigania karnego.

Szanowni Państwo, CBA wprowadziło skuteczną 
metodę. Po prostu, krótko mówiąc, wykorzystano in-
strumenty prawne, które są w dyspozycji Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego. Myślę tutaj o procedurze 
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(szef E. Bejda) Naszym zdaniem bardzo ważnym elementem 
jest zastanowienie się w procesie legislacyjnym nad 
zmianą tego. I to nie musi być zmiana taka, żeby do-
prowadzić do sytuacji ograniczającej obrót. Chodzi 
o to, żeby spróbować, nie ograniczając obrotu, 
zwiększyć dopływ informacji uprzedniej płynącej 
do KNF, a jednocześnie do służb, które są uprawnio-
ne, poprzez pewne zmiany legislacyjne. Nie chodzi 
tu o uzyskiwanie pozwolenia, tak naprawdę chodzi 
o poinformowanie. Sądzę, że bardzo ważną sprawą 
jest w ogóle zastanowienie się nad zmianą i zwięk-
szeniem kompetencji KNF, czyli Komisji Nadzoru 
Finansowego, szczególnie w obszarze koordynacji 
jej działań z działaniami służb. Widzimy tu pole do 
poprawy np. w takim zakresie, żeby odpowiednio 
wcześnie dokonywać detekcji pewnych zjawisk, które 
mogą później powodować poważne następstwa dla 
sytuacji stabilności finansowej rynków, polskiego 
rynku… Myślę tutaj nie tylko o rynku bankowym, 
ale i ubezpieczeniowym itd., itd. Przykład GetBacku 
jest tylko jednym z przykładów, które wskazują, że 
warto zastanowić się nad pewnymi zmianami legisla-
cyjnymi w tym zakresie, które poprawiłyby zdolności 
nadzoru finansowego oraz organów dedykowanych 
do rozpoznawania i wykrywania przestępstw godzą-
cych w interes ekonomiczny państwa oraz zapobie-
gania tym przestępstwom. Myślę tutaj o Policji, ale 
też o służbach specjalnych. Pozwoliłoby to w sposób 
skoordynowany podjąć działania uniemożliwiające 
tego rodzaju niebezpieczne praktyki, jak również 
działania informujące. Bo proszę zwrócić uwagę, że 
spółki emitujące te instrumenty dłużne dokonują tej 
emisji w bardzo dużym wolumenie; to są miliardy 
złotych, to nawet nie są setki milionów, tylko miliardy 
złotych. A więc mamy tutaj naprawdę do czynienia 
z sytuacją… Wyobraźmy sobie, że później kupują 
to zwykli obywatele, indagowani przez specjalistów 
z banków, często w sposób agresywny, i przekonywa-
ni o bezpieczeństwie tych instrumentów, podczas gdy 
rzeczywistość wygląda zgoła inaczej. W rezultacie ci 
ludzie zostają sami, a z drugiej strony mamy upadłość 
albo też problemy finansowe takich spółek, które te 
papiery dłużne emitują.

Jeszcze, Szanowni Państwo, jedna uwaga, doty-
cząca funduszy inwestycyjnych, i dla mnie to też jest 
szczególna sprawa. Są tzw. certyfikaty uczestnictwa 
w tych funduszach inwestycyjnych. Nie chcę wcho-
dzić w szczegóły, ale powiem jedno. Otóż ilość środ-
ków umieszczonych w tych funduszach inwestycyj-
nych zamkniętych, czyli korzystających z przywileju 
zwolnienia podatkowego, wynosi 160 miliardów zł. 
Jak państwo widzicie, jest to bardzo poważna suma. 
Liczba tych funduszy inwestycyjnych zamkniętych to 
ponad 1 tysiąc. W zasadzie informowanie KNF, jeśli 
chodzi o ich tworzenie i obrót, też jest post factum 
i wiedza KNF w tym zakresie jest bardzo ograni-

chodzi o kontrolę post factum, którzy mają znakomitą 
wiedzę i rozeznanie oraz są służbą dominującą… 
No, jeżeli dodamy do tego ten komponent dotyczący 
zastosowania ofensywnej metody operacyjnej, to te 
dodatkowe wpływy i te uszczelnienia będą miały 
bardzo realny charakter. Zresztą one już mają re-
alny charakter, widzimy to w statystykach i spra-
wozdaniach. Myślę, że to jest to pole aktywności 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2017, 
które jest warte podkreślenia i warte pokazania pań-
stwu tutaj, w Senacie.

Drugi element, który zauważamy i który jest, jak 
myślę, wart tutaj przekazania Wysokiej Izbie, to takie 
refleksje natury generalnej. Dotyczy to sfery szeroko 
rozumianych oszustw, nie tylko podatkowych, ale 
i finansowych. Jak się wydaje, Szanowni Państwo, 
doświadczenia biura wskazują na to, że oszustwa 
finansowe są związane z wykorzystaniem pewnych 
instrumentów finansowych; mam tu na myśli walory 
takie jak obligacje, a szczególnie obligacje korpora-
cyjne, oraz tzw. fundusze inwestycyjne zamknięte. 
To jest też rodzaj pewnego instrumentu posiadają-
cego osobowość prawną; mamy tu oddzielną ustawę 
dotyczącą obrotu. Zwrócę tylko uwagę na szczególne 
uprawnienia, a właściwie przywilej dotyczący loko-
wania środków funduszy inwestycyjnych zamknię-
tych. Mianowicie podlegają one zwolnieniu podat-
kowemu. Szanowni Państwo, nasze doświadczenia 
z ubiegłego roku wskazują na to, że nadzór Komisji 
Nadzoru Finansowego, jak również wiedza służb 
w zakresie obrotu tymi instrumentami, jeśli weźmie 
się pod uwagę obowiązujące przepisy, ma charakter 
niewystarczający, tzn. dużo rzeczy wykrywanych 
jest post factum.

Przytoczę jeden konkretny przykład. Otóż, 
Szanowni Państwo, po zmianach ustawowych, jeśli 
chodzi o emisję obligacji korporacyjnych, nie ma obo-
wiązku informowania szefa KNF, Komisji Nadzoru 
Finansowego przed… tzn. nie ma tzw. informacji 
uprzedniej, mamy tu do czynienia ze zniesionym 
obowiązkiem. KNF nie widzi tego, widzi tylko te 
obligacje, które podlegają tzw. obrotowi publicznemu. 
Jest to też oczywiście rynek szacowany na miliardy 
złotych, jednak w przypadku emisji obligacji korpo-
racyjnych jest to, wydaje się, rynek na dziesiątki mi-
liardów złotych. Nie chcę się tutaj pomylić; za chwilę 
powiem, ile jest w FIZ. Sytuacja, w której nie widać 
zupełnie emisji tych instrumentów finansowych, do-
prowadza do powstawania dużych ryzyk, ponieważ 
bardzo często agresywna polityka niektórych firm 
sprowadza się do ciągłego emitowania kolejnych par-
tii tych instrumentów dłużnych, rolowania w ten spo-
sób poprzednich. I to w rezultacie tworzy piramidy 
finansowe i bardzo duże ryzyka.
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(szef E. Bejda) z udziałem Skarbu Państwa. Tu również mieliśmy sze-
reg spraw. Mówiłem też w roku poprzednim o tym, 
że zmierzamy do tego, żeby stworzyć pewien system 
kontroli, ale nie kontroli sensu stricto, takiej, że wcho-
dzimy, tak jak Najwyższa Izba Kontroli, do każdej ze 
spółek i sprawdzamy, tylko takiej, w ramach której 
jesteśmy w stanie przeanalizować pewne aktywności 
związane z działalnością tych spółek w określonych 
obszarach. Stworzyliśmy bazę obejmującą pewną 
sferę umów. Są to umowy niematerialne. Obsługa 
prawna, marketing, usługi, tak jak powiedziałem, nie-
materialne, kwestie ubezpieczeń itd. Jeśli chodzi o te 
usługi, to spółki z udziałem Skarbu Państwa w sposób 
statystycznie przetwarzalny przekazują informacje 
do Centralnego Biura Antykorupcyjnego. I wtedy 
widać, jaka jest mniej więcej sytuacja w przypadku 
– przykład pierwszy z brzegu – obsługi prawnej albo 
działań marketingowych.

Pracowaliśmy nad ustawą o jawności życia pu-
blicznego. Z różnych powodów ta ustawa w tej chwi-
li… Prace zostały zakończone, niemniej w tym pro-
jekcie była zawarta regulacja nakładająca na spółki 
z udziałem Skarbu Państwa obowiązek raportowania 
w formule statystycznej…  To jest troszkę tak jak 
w przypadku jednolitego pliku kontrolnego. Chodzi 
o raport sprzedaży i zakupów. Mówimy o przedsię-
biorcach. To służy czemuś innemu – uszczelnieniu 
sfery podatkowej – ale taka rzecz była przewidziana. 
W tej chwili mamy pewną protezę w tym zakresie. My 
ze swojej strony przygotowujemy specjalny system 
analiz rejestrów państwowych, który w połączeniu 
z dostępem do innych baz, do których mamy dostęp 
bezpośredni, pozwoli nam w sposób uprzedni genero-
wać informację o zagrożeniu i podejmować stosowne 
działania. To jest bardzo ważne, fundamentalne, bo 
właśnie wtedy realizujemy funkcję zapobiegawczą. 
No ale do tego, żeby ją móc realizować, potrzebny 
jest dostęp do danych.

I słowo à propos dostępu do danych i aktywno-
ści Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 
2017 w tym kontekście. Otóż, Szanowni Państwo, 
my włączyliśmy się w działania rządu, Ministerstwa 
Finansów, dotyczące szeroko rozumianego uszczel-
nienia systemu. Były prace nad 2 takimi główny-
mi ustawami. Pierwsza to jest ustawa ograniczająca 
wyłudzenia VAT-owskie. Wprowadzono tzw. STIR, 
czyli system informowania przez banki o wszystkich 
transakcjach typu B2B, business to business, czyli 
pomiędzy przedsiębiorcami, jak również pomiędzy 
przedsiębiorcami a osobami fizycznymi. Ten zasób 
danych ma zostać w sposób kompletny i w sposób 
jednolity przekazany do Ministerstwa Finansów. 
Drugim elementem tego systemu jest tzw. jednolity 
plik kontrolny. Jak państwo wiecie, przedsiębiorcy 
są zobowiązani do przekazywania, poza informacją 
o zobowiązaniach podatkowych, informacji, nazwij-

czona. Domyślacie się państwo, że tym samym do-
stęp innych służb do danych też jest ograniczony. 
Sygnalizuję ten problem, ponieważ według naszych 
ustaleń, wynikających z prowadzonych spraw opera-
cyjnych, w 2017 r. właśnie inwestowanie w fundusze 
inwestycyjne zamknięte często stanowiło parawan, 
sposób na to, żeby nie płacić podatków, dokonywać 
tzw. agresywnej optymalizacji, a mówiąc wprost, 
dokonywać oszustw oraz transferować te środki i jak 
gdyby popełniać dalsze przestępstwa, czyli te tzw. 
następcze, polegające na praniu brudnych pieniędzy. 

U podstaw regulacji dotyczącej zwolnienia fun-
duszy inwestycyjnych zamkniętych z opodatkowa-
nia leżała taka oto argumentacja, że pieniądze, które 
są w kraju, są transferowane do rajów podatkowych 
i w zasadzie i tak są niewykorzystywane, w związ-
ku z czym proponujemy – to był, zdaje się, 2011 r. 
– wprowadzenie tego rodzaju ulgi… przepraszam, 
zwolnienia podatkowego dla inwestycji w fundusz 
inwestycyjny zamknięty i w ten sposób te pieniądze, 
po pierwsze, zostaną w kraju, a po drugie, będą in-
westowane, choć co prawda nie będą opodatkowane. 
Otóż, Szanowni Państwo, to nie jest prawda według 
naszych ustaleń. One nie zostają w kraju, nie są u nas 
inwestowane oraz nie są u nas opodatkowane. Tak 
więc ani jeden z tych elementów nie został zrealizo-
wany. Zwracam na to uwagę, ponieważ jest to pro-
blem, wydaje się, natury systemowej, jeśli weźmie się 
pod uwagę liczbę, o której powiedziałem – 160 mi-
liardów zł. W gruncie rzeczy, Szanowni Państwo, 
jeżeli ktoś chce i inwestuje swoje środki obrotowe, 
to i tak ponosi koszty działalności, które są de facto 
zwolnione z opodatkowania, ponieważ inwestowanie 
to jest, krótko mówiąc, w wielkim uproszczeniu, koszt 
uzyskania przychodu, czyli obniża to podstawę opo-
datkowania. Więc pytanie, dlaczego zainwestowanie 
w FIZ ma być kompletnie zwolnione z podatku. To 
jest też, Szanowni Państwo, sprawa, którą mocno 
chcę wskazać, a która wynika z działalności biura 
w roku 2017. Wydaje się, że to jest refleksja de lege 
ferenda, jeśli chodzi o Wysoki Senat, jak również 
Sejm oraz odpowiednie organy, myślę o rządzie, który 
powinien w tym zakresie… My to oczywiście sygna-
lizowaliśmy i ja chcę też na forum Wysokiej Izby 
o tym powiedzieć, bo oczywiście zakładam, że prace, 
tudzież studia, które mają doprowadzić do zmian, 
w tym kierunku są prowadzone i będą prowadzone.

Wspomniałem o tych 2 elementach. Kolejnym 
elementem, który był przedmiotem aktywności 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w roku 2017 
– i myślę tutaj nie tylko o aktywności śledczej, ale 
również kontrolnej, w pewnym sensie aktywności 
mającej na celu zapobieganie, czyli tej tzw. prewencji 
– jest sfera działania spółek Skarbu Państwa czy też 
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(szef E. Bejda) czy kontrolowanego przyjęcia i wręczenia korzyści 
majątkowych. Otóż, Szanowni Państwo, w roku 2017 
biuro zastosowało 540 kontroli operacyjnych, były 4 
odmowy prokuratora generalnego i żadnej odmowy 
sądu. Wygląda to statystycznie tak, że ta kontrola 
operacyjna jest dostosowana… Około 300 osób, 298 
czy 295 osób. I teraz jeśli chodzi o porównanie z lata-
mi poprzednimi, to wygląda to tak. Rok… nie wiem, 
zacznijmy od 2014 r. – 397; 2015 r. – 384; 2016 r. – 368. 
W 2017 r., jak powiedziałem – 540.

Jeśli chodzi o procedurę zakupu kontrolowanego, 
kontrolowanego wręczenia lub przyjęcia, to tu też 
pozwolę sobie przytoczyć statystykę. W 2014 r. – 6, 
w 2015 r. – 6, w 2016 r. – 15 i w 2017 r. – 32. Tak 
więc to też pokazuje wzrost wykorzystania tej pro-
cedury. Jak powiedziałem, ona jest skuteczna, choć 
bywa kontrowersyjna. Mamy tutaj dowody tego nawet 
w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Niemniej jednak 
ja jestem osobą, która uważa – sądzę, że nie wyrażam 
tutaj tylko swojej opinii, ale również opinię zdecydo-
wanej większości służb, które posługują się tą metodą 
– że ona jest skuteczna. I absolutnie jest to metoda, 
która, stosowana na podstawie i w granicach prawa, 
nie powoduje sytuacji nadużyć, a naprawdę w spo-
sób walny przyczynia się do rozpoznania i wykrycia 
najtrudniejszych przestępstw, Szanowni Państwo. To 
tyle, krótko, jeśli chodzi o sprawy związane z…

Ja nie chcę opowiadać o poszczególnych sprawach. 
Przytoczyłem przykłady. Myślę, że bardzo szcze-
gółowo jest to opisane na stronie internetowej. My 
też informujemy dosyć szeroko o tych realizacjach 
w zatrzymaniach, one obejmują bardzo szeroki krąg 
osób, dotyczą – co ważne, jak sądzę, i warte pod-
kreślenia – nie tylko spraw z przeszłości, Szanowni 
Państwo, lecz także spraw, które się dzieją i dotyczą 
teraźniejszości. 

Przypomnę tylko – znowu pozwolę sobie to przy-
pomnieć – choćby zatrzymanie grupy osób z 2 spół-
ek Lotos i ze spółki Azoty, też w wyniku operacji 
specjalnej, kombinacji operacyjnej. Tam zatrzymano 
m.in. przewodniczącego rady nadzorczej. Przypomnę 
działania w spółkach, tak to nazwijmy, związanych 
z wydobyciem węgla. Pamiętacie państwo taką ak-
cję w połowie ubiegłego roku, gdzie zatrzymano wi-
ceprezesa na gorącym uczynku przyjęcia korzyści 
majątkowej w wysokości 40 tysięcy zł. Takie zatrzy-
manie nie jest sprawą prostą. Udało się to uczynić. 
Niemniej jednak nie jest to jedyna osoba… Bo chcę 
powiedzieć, że jeśli chodzi o aktywność CBŚ wyni-
kającą z funkcji ścigania karnego i dotyczącą szeroko 
rozumianego obszaru wydobycia węgla i handlu nim, 
to zatrzymano nie tylko wiceprezesa, lecz także kie-
rownika, 4 dyrektorów kopalń, dziekana politechniki 
jednej z wyższych uczelni za przyjmowanie korzyści, 
kierownika wyższego urzędu górniczego, prezesów 
5 spółek okołogórniczych… Można by dalej wy-

my to, o sprzedaży i kupnie. Chodzi o informowanie 
o tych podstawowych aktywnościach. To w zestawie-
niu z informacją o należnym podatku pozwoli w spo-
sób realny oraz, co bardzo ważne, bez konieczności 
wszczynania kontroli – można powiedzieć, że z po-
zycji analityka finansowego mającego dostęp do tych 
2 baz danych – dokonać analizy i w sposób uprzedni 
stwierdzić pewne zagrożenia, tak aby można było 
w sposób skuteczny przeciwdziałać im. To jest kwe-
stia dostępu Centralnego Biura Antykorupcyjnego do 
tych baz. Jesteśmy w trakcie rozmów z Ministerstwem 
Finansów w tej sprawie. Jeśli chodzi o podstawy 
prawne, to one oczywiście są.

Drugą ustawą jest ustawa o przeciwdziałaniu pra-
niu brudnych pieniędzy. Tu w grę wchodzą raporty 
banków, bardzo ważne. Zmieniono tę ustawę tak, aby 
przekaz informacji z banków miał charakter jednolity, 
a reakcja po stronie Ministerstwa Finansów czy też 
służb państwowych była szybsza. Jesteśmy upraw-
nieni do dostępu do tej bazy danych. Powiedziałem 
o systemie analiz i rejestrów państwowych. W sytu-
acji, gdy będziemy posiadać dostępy do tych baz da-
nych, skorelowanych z pozostałymi bazami – chodzi 
o bazę ksiąg wieczystych, KRS, KRK, ZUS, PESEL 
itd… To razem da komponent wiedzy, której staty-
styczne przetworzenie i przeanalizowanie pozwoli 
wygenerować informację, która posłuży nam do tego, 
aby przede wszystkim zapobiegać negatywnym zja-
wiskom. Myślę tutaj nie tylko o Centralnym Biurze 
Antykorupcyjnym, ale i o innych instytucjach działa-
jących w celu ścigania, rozpoznawania, kontrolowa-
nia tych zjawisk niekorzystnych. To jest np. Krajowa 
Administracja Skarbowa, która ma od tego kilka-
dziesiąt tysięcy ludzi. Tak więc sądzę, że oczywiście, 
zasób specjalistów jest tutaj ograniczony, ale nie jest, 
Szanowni Państwo, prawdą, że tych specjalistów, ana-
lityków finansowych, musi być ogromnie dużo, ażeby 
w sposób realny to wszystko kontrolować, informo-
wać i potem ewentualnie, dopiero na samym końcu, 
zwalczać czy ścigać. Bo, jak powiedziałem, ściganie 
karne to jest funkcja tzw. ultima ratio, czyli racji osta-
tecznej. Tak naprawdę znacznie lepiej jest – to może 
banał, ale powtórzę go – zapobiegać i rozpoznawać, 
niż ścigać. Ponieważ to ściganie karne, skuteczne 
ściganie jest, Szanowni Państwo, kosztowne. 

Przejdę za chwilę do danych statystycznych 
dotyczących właśnie tej realizacji funkcji ścigania 
karnego, a właściwie w obszarze pracy operacyjnej, 
ponieważ w tej chwili przepisy pozwalają na pokaza-
nie państwu, Wysokiej Izbie, informacji statystycz-
nych dotyczących zaangażowania biura à propos 
stosowania pewnych metod operacyjnych. Myślę 
tutaj o kontroli operacyjnej, czyli, mówiąc wprost, 
podsłuchu, oraz o instytucji zakupu kontrolowanego 
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(szef E. Bejda) Myślę, że jest ona dość skuteczna. Oczywiście 
wadą naszego systemu oświadczeń majątkowych, co 
też było przedmiotem prac ustawy o jawności ży-
cia publicznego, jest, po pierwsze, niejednolitość, 
bo mamy bodajże 12 różnych wzorów oświadczeń. 
Myślę, że tu możemy się uczyć np. od Ukrainy czy 
Rumunii, gdzie jest 1 wzór. Po drugie, ten wzór jest 
implementowany do organów kontroli – jak to się 
odbywa, to już zostawmy, ale mówię o pewnym sys-
temie – drogą teleinformatyczną, tak żeby one mogły 
sobie to spokojnie analizować. U nas mamy papier… 
No, nie będzie łatwo przez to przejść, ale wydaje mi 
się, że to jest właściwa droga. Tak że potrzebne jest 
przede wszystkim ujednolicenie i związane z tym 
ujednoliceniem bardzo czytelne przekazanie, co 
tak naprawdę powinno się tu znajdować, żeby nie 
było wątpliwości. Mówię o tym, bo bardzo często 
pojawiają się wątpliwości i przyczyną nieprecyzyj-
ności, nazwijmy to, niedobrego wypełnienia takiego 
oświadczenia są nieprecyzyjne zwroty użyte w for-
mularzu. Myślę, że trzeba wrócić do tych prac. To 
jest też powód naszego zaangażowania w strategię 
antykorupcyjną. Jesteśmy zdeterminowani, żeby to 
ujednolicić, usprawnić i przedstawić państwu, oso-
bom pełniącym funkcje publiczne 1 wzór, który byłby 
jedynym wzorem obowiązującym. Zmierzamy ku 
temu. Myślę, że – tak jak powiedziałem – prace nad 
tym będą kontynuowane.

Drugi element to jest kontrola, Szanowni Państwo, 
znów w związku z tą ustawą o ograniczeniu prowa-
dzenia działalności oraz oświadczeń majątkowych 
wypełnianych przez osoby pełniące funkcje… Myślę 
tu o członkach rządu. Szanowni Państwo, tu również 
biuro raz na kwartał przeprowadza kontrolę. Ona ma 
charakter głównie kontroli pod kątem konfliktu inte-
resów, który mógłby zaistnieć. W każdym razie to jest 
przeprowadzane raz na kwartał. Wszyscy członkowie 
rządu, ministrowie i wiceministrowie, są takiej kon-
troli poddawani. Powtarzam, nie jest to wszczynanie 
formalnej kontroli, jest to po prostu przeprowadzanie 
analizy, czasami wiążące się z wystąpieniem do ja-
kiegoś członka rządu, aby ewentualnie odpowiedział 
na pytania formułowane przez biuro.

Jeżeli chodzi o inne kontrole, Szanowni Państwo, 
to tych kontroli znów jest 161, a analiz przedkon-
trolnych 631. Czyli, jak państwo widzicie, było tego 
bardzo dużo, głównie jeśli chodzi o zamówienia pu-
bliczne.

Drugim komponentem zainteresowań Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego jest szeroko rozumiana dys-
trybucja środków pomocowych Unii Europejskiej, 
i to na poziomie marszałków województwa, czyli 
regionalnych programów operacyjnych – tu chodzi 
o kontrolę koordynowaną, którą zaczęliśmy w roku 
2016, a zakończyliśmy w 2017 – ale nie tylko. Są 
inne instytucje zarządzające, nie tylko marszałko-

mieniać, Szanowni Państwo. Nie chcę tutaj zamącać 
przekazu. Ale tych spraw jest naprawdę bardzo dużo.

Moja konkluzja jest taka: nie dotyczą one tyl-
ko przeszłości. Najlepszym przykładem, Szanowni 
Państwo, jest ta Izba, bo mamy kilka spraw dotyczą-
cych parlamentarzystów. No, niestety dotyczy to sze-
roko rozumianych przestępstw korupcyjnych. Mogę 
powiedzieć tylko tyle, z przykrością to stwierdzam, że 
nie każda aktywność parlamentarna, jak mówię, jest 
legalna. Te, które myśmy wykryli… Zwracam uwagę 
na to, że nie można uzależniać swojej aktywności, 
działania na rzecz innych, bo parlamentarzysta, po-
seł, senator… Nie chcę tu wyjść na człowieka, który 
szanownych państwa w Wysokiej Izbie poucza, to jest 
raczej taka refleksja o pewnych niebezpieczeństwach, 
ponieważ państwo czasem ze swojej strony nie wi-
dzicie, czasem w swojej naiwności spotykacie się 
z różnymi ludźmi, a nie jesteście w stanie sprawdzić, 
kto jest kim. Rozmawialiśmy o tym na posiedzeniu 
komisji.

Ale czasami jest tak, Szanowni Państwo – my-
śmy to zarejestrowali i wykazali – że aktywność 
parlamentarzystów bywa uzależniana od korzyści 
osobistych czy też korzyści, nazwijmy to, dla swo-
ich znajomych, tudzież osób w jakiś sposób z nimi 
powiązanych. No, to jest przestępstwo. To jest nie 
tylko łamanie prawa, ale to jest przestępstwo i w tym 
zakresie wkracza CBA.

Oczywiście zajmujemy się generalnie kontrolą 
oświadczeń majątkowych oraz kontrolą przestrze-
gania przepisów ustawy o ograniczeniu prowadze-
nia działalności gospodarczej przez osoby pełnią-
ce funkcje publiczne – trudna nazwa, długa. Jeśli 
chodzi o parlamentarzystów, to chcę powiedzieć, 
że nasza kontrola wygląda w sposób następujący. 
Można powiedzieć, że ona ma właściwie 3 etapy. 
Jest efekt, nazwijmy to, praktyki wypracowanej 
przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Pierwszy 
etap jest to tzw. etap kontroli wszystkich senatorów 
i posłów przechodzących przez pewien wypraco-
wany algorytm. To jest pierwszy etap. Drugi etap: 
jeżeli w wyniku tej kontroli ustawionej, na skutek 
zastosowania pewnych algorytmów wychodzą jakieś 
nieprawidłowości czy też nieścisłości, to przepro-
wadzana jest analiza przedkontrolna. To jest drugi 
etap. Jeśli tych nieprawidłowości nie da się usunąć, 
to następuje trzeci etap, czyli tak naprawdę formalne 
wszczęcie kontroli. Zwykle kontrolowanych bywa 
kilka osób, co też nie oznacza, Szanowni Państwo, 
że to jest jakieś podejrzenie popełnienia przestęp-
stwa, bo w zdecydowanej większości te kontrole 
kończą się pozytywnie. Ale chcę państwu pokazać, 
jak wygląda, nazwijmy to, schemat i systematyka 
przeprowadzania kontroli.
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(szef E. Bejda) tego dokładnie skontrolować – przepłacają i jeszcze 
na dodatek nie mają innego wyjścia, czyli nie mogą 
zrezygnować i tak naprawdę zmienić tego stanu. To 
jest fatalna historia. My jesteśmy zaangażowani za-
równo w Ministerstwie Cyfryzacji, w Ministerstwie 
Zdrowia, jeżeli chodzi o ich system informatyczny, 
w ZUS… O, najlepszy przykład w ZUS. Okazało się, 
że jednak przetarg mógł wygrać ktoś inny, chociaż 
to nie jest jeszcze koniec sprawy. Czyli wygrała inna 
firma, Comarch, a nie Asseco, po raz pierwszy od lat. 
I, co ciekawe, też w sposób zdecydowany, o 60%, 
zmniejszono koszty. Teraz są 242 miliony za 4-let-
nią… A wcześniej było ok. 700… A więc państwo 
widzicie, że zaangażowanie i ustawiczna praca dają 
wymierne rezultaty. To nie jest tak, że tego węzła 
gordyjskiego nie da się rozwiązać. Da się, tylko po-
trzebne jest zaangażowanie. Oczywiście mogę powie-
dzieć, że jest bardzo dobra współpraca z panią prezes 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i zrozumienie dla 
tej problematyki. Ale, myślę, nie tylko. Ministerstwo 
Cyfryzacji – bardzo wiele projektów, które są porząd-
kowane w zakresie IT.

Jesteśmy też zaangażowani, Szanowni Państwo, 
w pracę nad projektami dotyczącymi – tyle mogę 
powiedzieć – bezpiecznej łączności, ponieważ to jest 
generalnie pięta achillesowa instytucji państwowych 
w Polsce, a bezpieczna łączność to rzecz fundamen-
talna.

Proszę państwa, jeśli chodzi o działalność eduka-
cyjno-prewencyjną, to też jest to element zaangażo-
wania biura. Nie jest on być może tak eksponowany, 
ale sądzę, że jest ważny i tak jakby dopełnia całość 
prac biura. Szanowni Państwo, w roku 2017 przepro-
wadziliśmy 126 szkoleń i przeszkoliliśmy prawie 6 ty-
sięcy urzędników. Te szkolenia objęły 84 instytucje. 
Co więcej, dysponujemy tzw. systemem e-learningo-
wym, który został wdrożony w poprzednich latach. 
To jest takie szkolenie zdalne. Za pomocą systemu 
e-learning każdy może z tego skorzystać, logując się 
na odpowiednią stronę. Skorzystało z tego już ponad 
59 tysięcy osób.

Oczywiście biuro prowadzi również działal-
ność w zakresie współpracy międzynarodowej. 
Uczestniczymy w konferencjach Grupy Państw 
Przeciwko Korupcji, czyli GRECO, w spotkaniach 
bilateralnych, multilateralnych w Paryżu, w Rydze. 
Mogę powiedzieć, że szczególnie dobre relacje mamy 
z, że tak powiem, bratnimi służbami w krajach bał-
tyckich, czyli na Litwie, na Łotwie i w Estonii, ale 
też na Ukrainie. Co ciekawe, z Narodowym Biurem 
Antykorupcyjnym Ukrainy mamy podpisane porozu-
mienie, które nie ma charakteru wyłącznie formal-
nego. Ma ono charakter realny, spotykamy się, pro-
wadzimy bieżącą wymianę informacji, jak również 
wspieramy się operacyjnie w wielu sprawach. NABU 
jest niewielką jednostką, ale trzeba powiedzieć, że jest 

wie województw. Instytucjami zarządzającymi są 
zarządy województwa, są ministerstwa, jest NCBR, 
PARP, ARP itd., itd. Przecież jest całe mnóstwo in-
stytucji przeznaczonych do tego, żeby te środki roz-
dzielać. Współpracujemy w tym zakresie również 
z Ministerstwem Finansów i nawet jeszcze z OLAF, 
czyli z instytucją unijną przeznaczoną do tego, aby 
przeprowadzać kontrole, żeby to weryfikować. Czyli 
w tym zakresie zarówno działalność kontrolna, jak 
i śledcza, bo zdarzają się sprawy, które trafiają do 
tego trybu śledczego. Choćby, nie wiem, grupy pro-
ducenckie, grupy producentów owoców i warzyw. To 
tak naprawdę, Szanowni Państwo, ma postać pewnych 
powtarzających się schematów, oczywiście z warian-
cjami, czyli, po pierwsze, fałszowanie wniosków, 
to znaczy przedkładanie nieprawdziwych danych. 
Po drugie, potem, jak się uzyska pozwolenie, to jest 
nabijanie kosztów, mówiąc kolokwialnie, prawda?, 
podwyższanie ich, żeby te koszty były jak najwyższe. 
Trzecia sprawa to jest kwestia właśnie znajomych 
i korumpowania tych, którzy te środki przydzielają. 
A więc tak, najoględniej rzecz ujmując, wygląda sche-
mat przestępczy, oczywiście jeśli do niego dochodzi.

Mamy wiele spostrzeżeń natury generalnej. 
Informowaliśmy o nich, o wykorzystaniu, szczegól-
nie w innowacyjnej gospodarce. Myślę, że Centralne 
Biuro Antykorupcyjne nie jest organem wiodącym 
w tym zakresie, ale, jak mówię, prezentujemy nasze 
informacje organom rządzącym.

I mogę przejść do trzeciego pola aktywności, czy-
li poza kontrolami, Szanowni Państwo, mamy tzw. 
działalność analityczno-informacyjną. Tu również 
wspomniałem o tej aktywności dotyczącej przeciw-
działania przestępczości podatkowej i o naszym za-
angażowaniu w prace nad ustawami, ale nie tylko. 
Tutaj zwrócę uwagę – jeszcze raz powtórzę to, co 
mówiłem w poprzednich latach – jesteśmy bardzo 
zaangażowani w procesy związane z informatyza-
cją państwa. Krótko mówiąc, wspieramy, osłaniamy 
urzędy państwowe, instytucje państwowe w zakresie 
reformy i przeprowadzenia prac nad systemami infor-
matycznymi, które funkcjonują w tych instytucjach.

Mówiłem o tym, Szanowni Państwo, ale też to 
powtórzę, że jest tutaj bardzo dużo do zrobienia. 
Najbardziej dojmującym przykładem jest Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych i KSI, czyli jego Krajowy 
System Informacyjny. Mamy do czynienia z tzw. sy-
tuacją uzależnienia od jednego wykonawcy, monopo-
lu tego wykonawcy, a to jest znowu związane ze spo-
sobem zawierania tych umów w latach poprzednich, 
z kontrolą kodu źródłowego, praw autorskich itd., itd. 
Prawda? A więc to są rzeczy dość skomplikowane. 
Rezultat jest taki, że przede wszystkim urzędy płacą, 
a nie bardzo wiedzą za co – nawet nie są w stanie 
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(szef E. Bejda) Wicemarszałek Adam Bielan:

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby za-

dać jakieś pytania szefowi Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego?

Pan poseł, przepraszam, pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać pana o zesta-

wienie dotyczące spraw kontrolnych. Z tej statysty-
ki wynika, że w przypadku wszczęcia postępowań 
w sprawach kontrolnych w 2017 r. aż w 53% przy-
padków sprawy wszczęto na podstawie anonimowych 
informacji oraz innych zgłoszeń o nieprawidłowo-
ściach. Chciałbym pana zapytać, dlaczego tak znaczną 
liczbę spraw kontrolnych, ponad połowę, wszczynacie 
na podstawie anonimów. I gdyby pan zechciał powie-
dzieć, co to są te inne zgłoszenia o nieprawidłowo-
ściach… Bo na stronie sąsiedniej mamy informację 
o efektach zakończonych spraw kontrolnych, i tam jest 
napisane, że na tych 1 tysiąc 200 spraw aż w 600 spra-
wach nie stwierdzono istotnych nieprawidłowości. Jak 
pan te dwa zestawienia porówna? Czy zechciałby pan 
to skomentować i wyjaśnić? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Jako drugi zada pytanie pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, to tak skomplikowane pytania… 

Nie wiem, czy pan chce serią zarzucić pana mini-
stra…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Słucham?)
To są skomplikowane pytania, dość skompliko-

wane…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Świetnie. Proszę 

zadawać skomplikowane pytania.)
Dobrze.
Panie Ministrze, dobrze, że ścigacie przestępców. 

To jest jasne. Szczególnie ta elitarna służba, która jest 
nakierowana jednak na określone grupy, funkcjonuje 
i działa. To dobrze. Ale proszę mi powiedzieć… Ja 
zauważyłem pewną współpracę albo koincydencję 
między akcjami CBA a przygotowaniem do nich me-
diów, czyli telewizji, szczególnie publicznej. Częste 
są takie sytuacje, że zatrzymujecie, wyprowadzacie 
w kajdankach, a ekipa telewizyjna przygotowana stoi 
i czeka. To wymaga pewnych przygotowań, ściągnię-
cia ekipy itd. Jak to wygląda od takiej strony realnej, 
czy to pan wydaje zgodę funkcjonariuszom na powia-

ona aktywna. Liczy około 700 osób i ma już swoje 
sukcesy w zakresie zwalczania korupcji. Chcę po-
wiedzieć, że wspólnie z NABU podjęliśmy się zada-
nia dotyczącego osłony obsługi kredytu udzielonego 
przez Rzeczpospolitą Polską w wysokości 100 milio-
nów euro. To są środki dla Ukrainy na rozbudowę in-
frastruktury drogowej, która ma przybliżyć… Chodzi 
o tę infrastrukturę przygraniczną, która dociera do 
granic z Rzecząpospolitą. I w tym zakresie prowadzi-
my wspólne działania mające na celu, nazwijmy to, 
legalne wydanie sporych środków, jakie przyznaliśmy 
Ukrainie na ten właśnie projekt.

Szanowni Państwo, jeśli chodzi o liczbę funkcjo-
nariuszy na koniec poprzedniego roku, to wynosiła 
ona 842 funkcjonariuszy i 150 pracowników – łącznie 
992 osoby. Przyjęto do biura tak naprawdę ponad 100 
osób, no ale niestety odeszło też około 30 funkcjona-
riuszy, a więc w rezultacie stan zwiększył się o nieco 
ponad 60 osób. W tej chwili prowadzimy intensywny 
nabór. Chcemy zwiększyć zatrudnienie o kilkaset 
osób. No, być może w tym roku uda się zatrudnić 
400 osób. Tak jak powiedziałem, w roku ubiegłym 
ponad 100 osób zostało przyjętych do Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego.

Budżet z roku ubiegłego wynosił 157 milionów zł, 
przy czym otrzymaliśmy od prezesa Rady Ministrów 
dodatkowe wsparcie w wysokości 10 milionów z rezer-
wy oraz kwotę 84 milionów na zakup nieruchomości. 
To była rezerwa celowa, to były tzw. środki niewyga-
sające. Z tych środków sfinansowaliśmy zakup nowej 
nieruchomości w Poznaniu za 7 milionów 763 tysiące, 
w Rzeszowie za 2 miliony 304 tysiące i w Łodzi za 
5 milionów 700 tysięcy. Niestety w Warszawie nie 
dokonano zakupu nieruchomości na siedzibę biura. 
Mamy problem, ponieważ mamy 2 siedziby, przy czym 
1 z nich jest wynajmowana komercyjnie. Niemniej 
jednak poradziliśmy sobie z tym w ten sposób, że… 
No, nie doszło do zakupu, choć próbowaliśmy w róż-
nych miejscach, ale otrzymaliśmy od Ministerstwa 
Cyfryzacji budynek po likwidowanym Instytucie 
Maszyn Matematycznych, budynek w dobrej loka-
lizacji. Jesteśmy w trakcie przechodzenia w zarząd 
trwały. To jest duży budynek, który pozwoli nam być 
może w dającej się przewidzieć przyszłości – myślę, 
że to nastąpi już w przyszłym roku – zrezygnować 
z wynajmu komercyjnego i przenieść funkcjonariuszy 
do nowej siedziby w centrum Warszawy.

To jest, Szanowni Państwo, garść informacji, któ-
re chciałbym państwu przedstawić. Chcę jeszcze po-
dziękować wszystkim funkcjonariuszom Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za ich służbę i zaangażowa-
nie. Myślę, że ich działania dobrze przyczyniają się… 
są dobre dla Rzeczypospolitej. Za to serdecznie dzię-
kuję wszystkim funkcjonariuszom. Dziękuję za uwagę.
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(senator B. Borusewicz) państwach też jest porządek i ściga się tych, którzy 
ukrywają dochody w Polsce, dokładnie środki po-
chodzące z nielegalnych źródeł, np. z fałszowania 
księgowości czy nawet wprost wywożenia pieniędzy. 
A jednocześnie piszecie, że współpracujecie. Czyli 
wygląda to tak, że tylko Polska jest grabiona, a my 
nie grabimy innych. Tak? To może trzeba przeszkolić 
naszych złodziei, żeby okradali bogatych. Tam jest 
więcej pieniędzy do kradzieży. Czy to nie jest element 
jakiejś propagandy, która niestety bardzo ogranicza 
działalność gospodarczą?

Panie Ministrze, rząd Tuska, o ile pamiętam, przy-
jął program tarczy antykorupcyjnej. Jak słyszę, że 
pan po 3 latach rządów dopiero stawia wnioski, że 
należy zwiększyć koordynację, tak to zrozumiałem, 
z Komisją Nadzoru Finansowego i pewnie z innymi 
ministerstwami… Czy nie wydaje się panu, że CBA 
– może nie z własnej winy – jest zapóźnione w bu-
dowaniu tarczy antykorupcyjnej?

Kolejne pytanie. Korupcja wewnątrz spółek ko-
mercyjnych, zwłaszcza takich o rozproszonym ak-
cjonariacie… Przecież to nie jest tak, że korupcja 
dotyczy tylko mienia czy zarządzania państwowego. 
Ona jest również w prywatnych, komercyjnych spół-
kach. Tam mamy do czynienia z korupcją, do której 
dochodzi kosztem udziałowców – to są proste rzeczy, 
takie, że zatrudnia się swoich znajomków, i bardziej 
złożone, takie, że dokonuje się nadużyć finansowych, 
np. w spółdzielniach kosztem spółdzielców. Czy pro-
wadzicie w spółdzielniach, w takich instytucjach jak 
spółdzielnie, działalność w zakresie zwalczania ko-
rupcji?

(Senator Sławomir Rybicki: Kropka.)
Kropka. Tak.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Jako ostatniemu w tej rundzie pytań udzielę głosu 
panu senatorowi Rybickiemu.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Ministrze, chciałbym zapytać, czy… 
Wspomniał pan w swoim sprawozdaniu o GetBacku. 
To oczywiście jest domena urzędu kontroli nadzoru 
finansowego, może giełdy, może UOKiK. Biuro rów-
nież obserwuje sytuację w tym zakresie. Czy w tej 
sprawie biuro było informowane i czy jakoś analizo-
wało sytuację? Jakie płyną z tego wnioski i jakie są 
konsekwencje? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie jest pytaniem o to, czy… Pana za-
stępca, pan Grzegorz Ocieczek, w wywiadzie udzielo-
nym prasie fachowej mówił, że warto rozważyć i być 
może wprowadzić w Polsce tzw. testy integralności, 
czyli metodę pewnej prowokacji wobec urzędników 

domienie, czy nie… Czy zasada jest taka, że… Jaka 
jest zasada? W niektórych sprawach robione to jest 
przy telewizji, w innych nie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie. Pani premier Szydło, jak od-

woływała ministra Jackiewicza, ogłosiła, że będzie 
duży audyt CBA w spółkach Skarbu Państwa. To był 
rok 2016. Może się mylę, ale do tej pory ten audyt 
chyba nie ujrzał światła dziennego. Pytanie jest, czy 
on powstał i dlaczego nie mamy do niego dostępu, 
jeżeli powstał.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Teraz pytanie powinien zadać pan senator 

Rulewski, ale chyba jest zajęty rozmową telefoniczną.
(Senator Jan Rulewski: Już finiszuję.)
Proszę.

Senator Jan Rulewski:
To akurat komisja praworządności…
Panie Prezesie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ministrze, mini-

strze.)
Panie Prezesie, czy nie uważa pan, że w państwa 

działalności występuje za dużo elementów reklamiar-
skich, epatowania opinii publicznej? Kontynuując 
pytanie, rozszerzając pytanie pana marszałka 
Borusewicza… Jak to jest, że tylko prorządowe, nie-
koniecznie nawet publiczne stacje czy środki medial-
ne otrzymują informacje, powiedziałbym, newsowe, 
a nawet korzystają później z dokumentacji? To po 
pierwsze.

Po drugie, czy nie wydaje się państwu, że jesteście 
jakby naznaczeni jakąś gorączką wobec polityków? 
Ze sprawy, którą pan akcentował i którą już wszyscy 
znamy, wcale nie wynika potrzeba stosowania ostrych 
środków, zwłaszcza że te osoby same wyrażają ochotę 
współpracy, a państwo tej współpracy odmawiają.

Kolejne zagadnienie. Szeroko mówi się w me-
diach o tym, że olbrzymi kapitał wypływa do in-
nych państw. Jak rozumiem, chodzi o państwa, 
z którymi mamy najwięcej kontaktów handlowych, 
czyli o Zachód. Jednocześnie wiemy, że w tamtych 
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(senator S. Rybicki) a z drugiej strony decyzji, przedmiotem których jest, 
najogólniej rzecz ujmując, rozporządzanie środkami 
publicznymi. Mówię o decyzjach gospodarczych róż-
nego rodzaju. To jest moja odpowiedź.

Jeśli chodzi o sprawę, o którą pan zapytał, Panie 
Senatorze, o GetBack, to ja mówiłem dzisiaj o tym, 
że jest to problematyka, która pozostaje w zainte-
resowaniu biura, choć, jak mówię, głównym urzę-
dem dedykowanym do analizy i pierwszej reakcji na 
problemy związane z nieuczciwą albo nawet, można 
powiedzieć, przekraczającą granicę ryzyka gospo-
darczego działalnością podmiotów, jest Komisja 
Nadzoru Finansowego, a właściwie UKNF, Urząd 
Komisji Nadzoru Finansowego. Biorąc pod uwagę 
stan… To nie jest tak, że my nie mamy informacji. 
My dostajemy informacje, ale dostajemy je być może 
zbyt późno. Czym innym jest koordynacja w zakresie 
zainteresowań operacyjnych i współpraca między 
służbami specjalnymi… Jest system, który tę koor-
dynację zapewnia. On zapewnia wymianę informa-
cji. Możemy dyskutować nad jego wadami, ale taki 
system istnieje. On działa od lat i daje możliwość 
realnej koordynacji w zakresie zainteresowań przy 
zaangażowaniu również czynnika rządowego w po-
staci ministra koordynatora.

KNF nie jest służbą specjalną. To jest urząd, który 
ma zadanie przeciwdziałać, chronić rynek i dopro-
wadzić do tego, żeby w sposób uczciwy realizowano 
działalność gospodarczą w wymiarze bankowym, 
finansowym etc. I tutaj wydaje się, że warto… My 
mamy porozumienie i możemy wymieniać się da-
nymi, ale warto zastanowić się nad zwiększeniem 
uprawnień, a przede wszystkim nad zwiększeniem 
składu kadrowego Komisji Nadzoru Finansowego. 
To pozwoli… Powiedziałem państwu, że my wiemy 
– powiedziałem też o tym, że KNF to wie – że jest 1 
tysiąc funduszy inwestycyjnych zamkniętych. KNF 
analizuje prospekty emisyjne, jeśli chodzi o debiuty 
giełdowe. Analizuje również prospekty dotyczące 
emisji obligacji korporacyjnych w zakresie obrotu 
publicznego. Ale jest jeszcze cała sfera, jak powie-
działem, obrotu prywatnego. Tak więc to jest bardzo 
poważna dziedzina, zwłaszcza jeśli weźmie się jesz-
cze pod uwagę fakt skomplikowanych mechanizmów, 
którymi posługują się grupy przestępcze, dysponujące 
bardzo dobrym zapleczem fachowców, analityków, 
prawników itd., itd. Ale w tej dziedzinie ja widzę… 
To nie jest taka sprawa, że ja to odkrywam po 3 la-
tach czy też my odkrywamy. Myślę, że rzeczywistość 
bardzo się zmienia, a my musimy odpowiedzieć na tę 
rzeczywistość, i sądzę, że tutaj niezbędne są pewne 
zmiany.

Jeśli chodzi o sam GetBack, to oczywiście dostali-
śmy informację. My wraz z prokuraturą prowadzimy 
śledztwo. Zatrzymano kilkanaście osób w tej sprawie. 
Postawiono im zarzuty i zostały one aresztowane. Ja 

i poddawania ich, w cudzysłowie, testowi uczciwości. 
Czy biuro ma takie zamiary i czy przygotowuje się 
do wprowadzenia takiego mechanizmu? Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę o odpowiedzi.

Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Spróbuję odpo-

wiedzieć po kolei na zadawane pytania.
Pan senator Rybicki zaczął tutaj od pytania do-

tyczącego spraw kontrolnych. Powiem tak: gradacja 
jest… Należy to podzielić na 3 sfery. Sprawa kon-
trolna to tak naprawdę pozycja ewidencyjno-infor-
macyjna, która stanowi podstawowe zaangażowanie 
departamentu postępowań kontrolnych oraz wydzia-
łów postępowań kontrolnych w poszczególnych de-
legaturach. Krótko mówiąc, jest to najprostszy typ 
sprawy. One często mogą dotyczyć np. informacji 
anonimowych. Wówczas zakłada się tzw. sprawę kon-
trolną. Ona nie jest jeszcze analizą przedkontrolną. 
Drugi, nazwijmy to, bardziej zaawansowany typ to 
jest analiza przedkontrolna. Jak pan widzi, spraw 
kontrolnych mamy 1 tysiąc 285, 630 jest analiz przed-
kontrolnych, a samych kontroli, które są już jakby 
działaniem w 100% sformalizowanym, jest tylko 161. 
To z tego powodu jest ta różnica.

Jeśli chodzi o gradację, to, tak jak mówię, spra-
wy kontrolne rozpoczynane są również… To nie jest 
kontrola, żeby była jasność. To jest podstawowa for-
ma sprawdzenia informacji w dziedzinie kontroli. 
Rocznie trafia do nas ze źródeł, nazwijmy to, otwar-
tych ponad 18 tysięcy różnych informacji. Trzeba je 
rozdzielać pomiędzy departamenty kontrolne, opera-
cyjne, analityczne. Tu jest jakby tylko opisowo poka-
zane, w jaki sposób, nazwijmy to, dokonujemy analizy 
tych spraw. Rzeczywiście przy sprawach kontrolnych 
są anonimy, co do tego nie ma wątpliwości. Być może 
ta prezentacja nie jest najbardziej przejrzysta.

Później są sprawy analityczne. One wyglądają już 
nieco inaczej. Prawda? I wreszcie są kontrole, których 
jest najmniej, ale one są już sformalizowaną procedu-
rą. Później powstają protokoły z kontroli i pojawiają 
się te wszystkie elementy, które wynikają z ustawy, 
czyli wnioski, zawiadomienia, informacje o naru-
szeniach, postulaty dotyczące zmian kadrowych, 
organizacyjnych itd. To wszystko są elementy, które 
budują system. Chodzi o część aktywności dotyczącej 
kontroli z jednej strony oświadczeń majątkowych, 
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(szef E. Bejda) i cała sfera innych ludzi. Kilkadziesiąt osób zostało 
zatrzymanych za przestępstwa korupcyjne. To też 
pokazuje, że jest detekcja, jest zapobieganie, ale nie 
da się uniknąć pewnych zachowań, które ostatecznie 
wymagają reakcji karnej.

Co do koincydencji, o którą pan marszałek 
Borusewicz pytał, jeśli chodzi o akcje CBA, media 
i przekazywanie… No, Szanowni Państwo, to wyglą-
da tak, że my realizujemy tę funkcję informacyjną, 
zresztą w uzgodnieniu z prokuraturą, informujemy 
o działaniach, które przechodzą w fazę in rem. I jest 
potrzeba, żeby opinia publiczna te informacje uzyska-
ła. Ale też, żeby była jasność, nie jest tak, że my „da-
jemy newsa” tylko swoim. Bo tak nie jest. Szanowni 
Państwo, wydaje mi się, że też jest tak, że nie wszyscy, 
nie wszystkie media są zainteresowane, krótko mó-
wiąc, informacjami, które CBA udostępnia. To nie jest 
tak, że naprawdę nie informujemy. Raczej staramy 
się, żeby informacja uzgodniona w przekazie i w ko-
munikacie trafiała do wszystkich i była dostępna dla 
wszystkich, a nie stanowiła news dla jednej grupy.

Jeszcze jeśli chodzi o… Ja nie znam przypadku, 
w którym teraz stałyby kamery telewizji publicznej, 
a my wyprowadzalibyśmy kogoś w kajdanach. To są 
sprawy z przeszłości. Sądzę, że… Zresztą niespe-
cjalnie przypominam sobie w tej chwili taką sprawę. 
Mogę oczywiście się mylić, prawda?

(Głos z sali: A Gawłowski?)
(Senator Jan Rulewski: A Gawłowski? 

Przeszukanie?)
Ale, Szanowni Państwo, już, chwileczkę… Jeśli 

chodzi o pana Gawłowskiego, to musicie państwo 
pamiętać, że od momentu zatrzymania do momentu 
przeszukania… w domu – przepraszam, bo tam było 
kilka miejsc, m.in. w Koszalinie – minęło mnóstwo 
godzin. Wszyscy już o tym wiedzieli. Więc nie ma nic 
zdumiewającego w tym, że media się tą sprawą zain-
teresowały. No, w końcu jest to osoba pełniąca funk-
cję publiczną. To nie jest tak, że CBA nadało – prze-
praszam za kolokwializm – temat telewizji. Zanim 
rozpoczęło się przeszukanie w domu w Koszalinie, to 
minęło… nie wiem ile, ale co najmniej kilka godzin, 
kilkanaście może. Prawda?

(Senator Jan Rulewski: To trzeba było się przy-
gotować.)

My ze swojej strony byliśmy przygotowani do 
działań. I wydaje mi się, że przeprowadziliśmy je 
zgodnie z prawem. Najlepszym dowodem tego, że 
przeprowadziliśmy te działania zgodnie z prawem, 
jest brak zażalenia na sam fakt zatrzymania…

(Senator Jan Rulewski: Ale telewizja…)
(Senator Adam Bielan: Proszę o spokój. Proszę 

umożliwić panu ministrowi odpowiadanie na pyta-
nia.)

Ja powiem tylko tyle, że nie było tam jednej stacji 
na miejscu. Tyle mogę powiedzieć. I to naprawdę nie 

mogę powiedzieć, że od momentu, kiedy zaczęliśmy 
tą sprawą się interesować, bardzo szybko, Szanowni 
Państwo, doszło do realizacji. I – to znowu jest kolo-
kwializm – sprawa jest rozwojowa. No, jak państwo 
wiecie, spółka obracała ogromnymi środkami, bo 
sama emisja obligacji to było 2,5 miliarda zł. Tzn. 
ta spółka nimi obraca, istnieje, no, jest postępowa-
nie. Mogę powiedzieć tyle, że tu sfera komunikacji 
uprzedniej jest niezwykle ważna. To zresztą, żeby 
była jasność, nie chodzi tylko o GetBack.

Bardzo ważna jest sprawa wcześniejszego wy-
krywania zaangażowań gospodarczych, które mają 
postać np. piramid finansowych, czyli tego, co sta-
nowi bańkę, która w przyszłości pęknie i zakończy 
się to katastrofą. Tu są bardzo duże możliwości, tak 
sądzę, usprawnienia pewnych przepływów informa-
cji. Ale też nie jest prosta ocena, żebyście państwo 
to wiedzieli i byli tego świadomi, ponieważ, tak jak 
mówię, to jest wiele różnych przedsięwzięć, które 
są maskowane, ukrywane i jakby niewidoczne. Tak 
jest też z istoty rzeczy, ponieważ działalność gospo-
darcza polega też na tym, że co do zasady żadna ze 
spółek nie pokazuje całej swojej aktywności z uwagi 
na choćby cele i rywalizację na rynku. Tak jak po-
wiedziałem, ważne byłoby tutaj dokonanie pewnych 
zmian i pewnych zabezpieczeń, jeśli chodzi choćby 
o obligacje korporacyjne, czy zastanowienie się nad 
sprawami certyfikatów inwestycyjnych w funduszach 
inwestycyjnych zamkniętych. Dlatego, na co też inni 
państwo senatorowie zwracali uwagę, to zwiększenie 
koordynacji i współpracy z KNF jest sprawą, wydaje 
się, kluczową, niezwykle ważną i na pewno będziemy 
tę współpracę pogłębiać. Myślę, że rzeczywistość jest 
złożona i pozwoli to nam zapobiec pewnym zjawi-
skom, ale na pewno nie wyeliminujemy negatywnych 
zjawisk z rynku.

Jeśli chodzi o audyt w spółkach Skarbu Państwa, 
o to, dlaczego nie ma dostępu do tego… Otóż to jest 
tak, Szanowni Państwo, że była informacja od pani 
premier, która mówiła o audycie. My przekazaliśmy 
część raportów rządowi. Niektóre z nich mają też 
swoje klauzule. Przekazywaliśmy… To nie ma po-
staci jednego aktu, to jest rozproszone. I chcę też 
jasno powiedzieć, że w wyniku naszych informacji 
podejmowano różne decyzje, w tym też kadrowe. 
Myślę, że spływ wiedzy, jeśli chodzi o spółki Skarbu 
Państwa, w sposób znaczący się poprawił i pozwala 
nam to zapobiegać pewnym negatywnym zjawiskom, 
co nie oznacza, że je wyeliminujemy. Najlepszym 
przykładem tego jest PGE, jedna ze spółek, tu już 
wspominana, pod Szczecinem, spółka córka, w której 
skorumpowano głównego inżyniera i wrzucano do 
kotła z biomasą to, co tak naprawdę żadną biomasą nie 
było. Tam byli najlepiej zarabiający stróże na bramie 
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(szef E. Bejda) (Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, mogę 
jeszcze dopytać?)

Jeszcze chwileczkę, przepraszam, bo tutaj…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Tak.)
Kapitał wypływający do innych państw. Czy 

w nich też ściga się sprawców, czy tylko Polska jest 
grabiona? No, kapitał wypływa do innych państw. 
Tylko ja powiedziałem, Szanowni Państwo, że ka-
pitał wypływa do stref offshore, czyli tak zwanych 
stref rajów podatkowych. To nie są sprawy proste, 
ponieważ te strefy offshore czasami są tworzone 
w ramach jurysdykcji państw wysoko rozwiniętych. 
Nie chcę wskazywać tu konkretnych krajów, ale to 
jest pewien system, na który też powinna odpowie-
dzieć Unia Europejska. Mało tego, nie tylko Unia 
Europejska, lecz także organizacje światowe, czyli te 
państwa, które są w G20. Ponieważ jest to problem 
dotykający nie tylko Polski, absolutnie. Transfer pie-
niędzy i transfer kapitału… Oczywiście, to trzeba 
zestawić też z tak zwanym przywilejem… Właściwie 
nie przywilejem, a jednym z fundamentalnych praw 
unijnych, czyli swobodą przepływu kapitału. Tylko 
musimy odróżnić swobodę przepływu kapitału od 
tzw. procedury prania brudnych pieniędzy, oszustw, 
transferowania tego kapitału bez inwestycji itd.

 No, bo kto właściwie w Polsce płaci podatki? No, 
jeżeli chcemy, żeby państwo funkcjonowało sprawnie, 
to musimy się wszyscy… I tu znów jest banał i komu-
nał. Ale jeśli spojrzymy, choćby dzisiaj, na publikację 
bodajże w dzienniku… w jednej z gazet finansowych 
dotyczące realnego opodatkowania spółek, na przy-
kład z branży IT, no to widzimy, że przy przychodach 
sięgających, powiedzmy, setek milionów złotych jest 
zerowy podatek. Ja nie chcę nikogo tutaj stawiać pod 
pręgierzem. Tylko wydaje się, że warto się zastanowić 
nad tymi optymalizacjami, cenami transferowymi 
itd. prawda? A to nie jest główny problem, Szanowni 
Państwo, generalnie brak płacenia CIT. No, dlaczego 
nie płacą, to próbowałem to powiedzieć: bo są instru-
menty – to, co samo państwo stworzyło – w postaci na 
przykład funduszy inwestycyjnych zamkniętych itd. 

Są też grupy zorganizowane, które, tak jak mó-
wię, nielegalnie obracają paliwem itd. Tu mamy całą 
ogromną sferę, nawet nie szarą, tylko czarną, która 
jest potem transferowana za pomocą różnych me-
tod tworzenia pewnych zorganizowanych struktur 
w bezpieczne miejsca. A bezpieczne miejsca to nie 
jest Polska, to nie są też Stany Zjednoczone, gdzie 
są rozwinięte nadzory itd., tylko to są właśnie tzw. 
raje podatkowe. Są też państwa, które mają znacznie 
obniżony nadzór nad systemami bankowymi. Już nie 
mówię o Szwajcarii, która jest takim przykładem od 
lat. Ale są też i inne państwa, choćby Luksemburg, 
który prowadzi politykę, nazwijmy to… Z jednej stro-
ny jest podatek CIT, a z drugiej strony są zwolnienia 
z tego podatku dla określonych firm i podmiotów. 

było tak, że kiedy rano był pan Gawłowski zatrzy-
mywany, to pod drzwiami pana Gawłowskiego stały 
media. To było znacznie później. Tak to pamiętam. 
Jeżeli chodzi o przeszukanie w Koszalinie, to zdaje 
się, że to było następnego dnia w ogóle.

Nie ma żadnej ustawki z mediami, mówię to 
wprost. Ale jest informowanie opinii publicznej. I to 
dzieje się też w uzgodnieniu z prokuraturą. Mamy 
sprawy, w których są informacje, które opinia pu-
bliczna powinna poznać w takim stopniu, w jakim 
można je przekazać.

Sądzę, że w przechodzeniu sprawy z fazy in rem 
do fazy in personam… Stawianie komuś zarzutu 
to poważna sprawa. Oczywiście szanujemy i rozu-
miemy domniemanie niewinności, ale, Szanowni 
Państwo, można być formalnie niewinnym, ale np. 
wyrzuconym dyscyplinarnie z pracy. Przytoczę tu-
taj choćby sprawę Mariusza Kamińskiego. Też był 
niewinny, tak? A został wyrzucony dyscyplinarnie 
z Centralnego Biura Antykorupcyjnego przez następ-
nego szefa. To tak à propos korzystania z przymiotu 
domniemania niewinności. 

Otóż to są pewne reakcje na zdarzenia, które – jak 
sądzę – opinia publiczna poznać powinna, i dlatego 
też te informacje są przekazywane. Trudno mi ko-
mentować… Oczywiście można się z tym zgadzać 
bądź nie. Mówię, temat… W jakiś sposób jest to udo-
stępniane. Ja chciałbym powiedzieć tylko tyle, że 
żadnego medium nie preferujemy, tylko informacja 
jest udostępniana wszystkim.

Czy nie za dużo reklamy? No, proszę państwa, 
wydaje mi się, że to jest informacja, a nie reklama. 
To jest informacja o tym, co zrobiono, w jaki spo-
sób. Nie ma tutaj też – powiedzmy – spektakular-
nych zdjęć. Przypomnę, że też z działań Policji… 
Policja też informuje o swoich działaniach tutaj. 
Mamy często zdjęcia. Ja nie widziałem zdjęć CBA, 
na których ktoś byłby półnagi, skuty z tyłu kajdan-
kami. Wydaje mi się, że opinia publiczna nie jest 
tym oburzona, kiedy się likwiduje zorganizowaną 
grupę przestępczą. Sądzę, że nie jest też oburzona, 
kiedy Centralne Biuro Antykorupcyjne informuje 
o zorganizowanej grupie przestępczej, działającej 
w obszarze finansowym, korupcyjnym – są to osoby 
pełniące ważne funkcje – bo to pokazuje skutecz-
ność i realne działanie państwa. Wydaje mi się, że 
ma to walor ogólnoprewencyjny, który jest nie do 
przecenienia w tym zakresie. I nie chodzi tu, jak 
mówię, o reklamę, tylko o informację. Bo ja też nie 
stoję i nie przychodzę do mediów, nie… Staramy 
się to jakby prezentować jako pewien rezultat pracy. 
Nie daję codziennie wywiadów, państwo mnie nie 
widzicie w mediach. Raczej chciałbym, żeby to była 
po prostu informacja o pracy biura.
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(szef E. Bejda) Senator Jan Rulewski:

Nie widzę tego, bo w terminie nie otrzymałem 
informacji…

(Senator Leszek Czarnobaj: Włącz mikrofon.)
Nie zrozumiał pan naszej czy mojej informacji… 

Kiedy myśmy pytali o te przygotowania medialne, to 
nie mówiliśmy o tym, że CBA ma się przygotować 
wcześniej do akcji, tylko że medium, żeby przekazać 
jakąś informację, musi parę godzin wcześniej o tym 
się dowiedzieć, musi się przygotować. Zatem musi 
dostać informację od CBA, np. taką: zamierzamy 
przeszukać mieszkanie Rulewskiego. I teraz pytanie: 
jak się państwo wtedy komunikujecie?

Teraz drugie pytanie… Nie zrozumiał pan chyba. 
Mnie nie chodzi o raje podatkowe i pańskie wątpli-
wości, niespodziewane wątpliwości, jakoby jakieś 
spółki informacyjne czy jakiekolwiek inne nie płaciły 
podatku. Powiem szczerze: mają prawo nie płacić. 
Fiat prawdopodobnie do dzisiaj nie płaci podatków, 
bo taka była umowa; pan premier Morawiecki dał 
Mercedesowi chyba 120 milionów zł, żeby w ogóle 
zechciał inwestować w Polsce, w strefie, w której nie 
będzie płacił wielu podatków, nie będzie płacił iluś 
tam podatków. I nie będzie płacił w przyszłości, bo 
będzie inwestował. Widzę, że pan ma wątpliwości, 
dlaczego Mercedes czy jakaś inna firma nie płaci po-
datków. Takie jest prawo. Jest tutaj korzyść dla Polski, 
bo chodzi o to, żeby ściągać inwestorów. Tak że jest 
to raczej sprawa z gatunku polityki gospodarczej niż 
z gatunku przestępczości. Przestrzegam przed tym.

Dlatego proszę mi jasno powiedzieć i odpowie-
dzieć na pytanie. Pomijam już te, wiadomo jakie, 
strefy inwestowania, ale czy do krajów, z którymi 
mamy stosunki gospodarcze… Zbadaliście wiele 
przestępstw. Czy mają miejsca takie przestępstwa, 
w ramach których fałszuje się dokumentację księ-
gową i inną, a potem wywozi się dywidendy, pie-
niądze? Jeśli tak, to czy my również… Dlaczego my 
nie okradamy… W podtekście, ja nie namawiam do 
okradania. Czy my też możemy okradać tamte firmy?

(Senator Alicja Zając: Nie, bo to grzech.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rybicki.
(Głos z sali: Już chce kraść.)
(Głos z sali: Kraść chce.)

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, nie odpowiedział mi pan na py-

tanie, które zadałem w pierwszej turze, dotyczące 
pomysłu pana zastępcy. Chodziło o wprowadzenie 
w Polsce testu integralności, czyli pewnej, tak bym 

Tak więc tutaj można by mnożyć te przykłady. Ale, 
jak sądzę, bardzo ważną sprawą jest nawet nie tyle 
optymalizacja i przejście kapitału w ramach dozwolo-
nych przepisów prawa, ile dokonywanie agresywnych 
oszustw i zwyczajnie lokowanie brudnych pieniędzy 
w bezpiecznych miejscach, tak aby można było z nich 
korzystać, i wcale nie z pożytkiem dla kraju, gdzie te 
pieniądze są generowane czy zarabiane. Tu musimy 
mieć bardzo skuteczny system wykrywania. I tak 
naprawdę kara wówczas polega na tym, że powinno 
się te środki w sposób realny zabezpieczyć, na rzecz 
państwa.

Teraz, Szanowni Państwo, jeszcze kwestia tarczy 
antykorupcyjnej, czyli sprawa…

(Senator Tomasz Grodzki: Ostrzegania nas.)
…ostrzegania o zjawiskach, które… Proszę pań-

stwa, to jest tak, że sprawa tarczy antykorupcyjnej 
to jest coś, co jest realizowane w tej chwili jeszcze 
na podstawie uchwały poprzedniego rządu. To jest 
pewien zbiór, system działań, który ma na celu 
osłonę i ostrzeganie przed zjawiskami. Tylko za-
sada jest taka, Szanowni Państwo: żeby to realnie 
działało, to wcześniej musi być przekazana realna 
informacja. Rozumiecie państwo? Jeżeli ktoś doko-
nał już pewnych rozporządzeń, zawarł umowy itd., 
a teraz informuje o tym i chce, żeby go objąć tarczą 
antykorupcyjną, to jest to sytuacja – rozumiecie 
państwo – cokolwiek spóźniona. My wtedy mo-
żemy zareagować działaniami w postaci kontroli, 
działań operacyjnych, działań śledczych itd., ale 
nie objęciem tą tarczą. Tarcza ma sens wtedy, kiedy 
np. planujemy bardzo dużą inwestycję, powiedzmy, 
Centralny Port Komunikacyjny, informujemy o tej 
inwestycji i podejmujemy wiele działań w postaci 
informowania uprzedniego o tym, że takie dzia-
łania będą podjęte. I wtedy korzystamy ze swoich 
metod, form, źródeł itd., itd., widzimy, gdzie są 
te zagrożenia i możemy w sposób realny zadzia-
łać jako tarcza antykorupcyjna. A więc ten system 
działa, aczkolwiek, Szanowni Państwo, żebyśmy 
też… Aktywności jest bardzo dużo, ale biuro ma 
ograniczone zasoby – przypominam, że my mamy 
niecały tysiąc osób, tzn. ta liczba dobiega teraz 
do tysiąca – więc z całą pewnością nie wszystkie 
procesy gospodarcze jesteśmy w stanie objąć tarczą 
antykorupcyjną.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku, można?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Kolejna runda pytań.
Pan senator Rulewski.
(Rozmowy na sali)
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(senator S. Rybicki) nów zł dodatkowo otrzymano z rezerwy celowej 
z przeznaczeniem na zakup nieruchomości na po-
trzeby CBA, ale tych 25 milionów tam nie ma. Może 
ja w tym skróconym sprawozdaniu tego nie widzę, 
ale prosiłbym o wyjaśnienie.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Borusewicz…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja w następnej tu-

rze. Proszę mnie skreślić.)
(Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego Ernest 

Bejda: Czy mogę?)
Bardzo proszę.

Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! À propos podatków, płacenia, ko-

rzyści i pewnych zwolnień… To jest oczywiste, że są 
pewne zwolnienia, tylko można zadać pytanie natury 
ogólnej: to kto w takim razie w Polsce płaci podatki 
i jakie są korzyści z tego, że ktoś nie płaci, że zainwe-
stował? No, można powiedzieć, że są oczywiste, bo 
zainwestował. Tylko ja przypominam jeszcze jeden 
fakt: otóż inwestowanie dużych firm nie zawsze jest 
zwolnione z podatku. Czyli to nie jest zawsze tak, 
że żeby przyciągnąć kapitał, my dajemy przywile-
je w postaci możliwości niepłacenia podatków. Ja 
myślę o firmach, które tutaj normalnie funkcjonują 
i powinny podatki płacić. To znaczy inaczej: wygląda 
na to, że jeśli np. generuje się przychody w wysokości 
60 miliardów zł rocznie – myślę tutaj o jednej z du-
żych firm handlowych – to koszty uzyskania przy-
chodów nie powinny być takie, żeby płaciło się od 
tego zero podatku, prawda? 

I teraz druga sprawa. Jeśli chodzi o Fiata… To są 
oczywiście sprawy z przeszłości. Ja mogę powiedzieć, 
że mam krytyczny stosunek do tego rodzaju umów, 
ponieważ my w tej chwili nie jesteśmy już krajem na 
dorobku. My mamy swój potencjał i ten rynek jest 
atrakcyjny. I to jest jakby jedna rzecz.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Zwrócę uwagę na jeszcze jeden element à pro-
pos tego płacenia czy niepłacenia. Otóż firma IBM 
w Polsce zapłaciła zero podatków, a w USA zapłaciła 
kilka miliardów. I to jest przykład na to, w jaki sposób 
i gdzie się te podatki płaci. To czy chcemy mieć taki, 
że tak powiem, stan rzeczy, że te duże koncerny, które 
u nas niby inwestują, tak naprawdę generując ogrom-
ne przychody, setki milionów, miliardy złotych, nie 
płacą u nas w ogóle podatków? No, to jest moim zda-

powiedział, prowokacji wobec urzędników. Jest proś-
ba o odpowiedź.

A przy okazji zapytam też o efekty kontroli, które 
zostały wszczęte we wszystkich urzędach marszał-
kowskich. Mówił pan minister, że kadra CBA to jest 
ok. tysiąca osób, tak plus minus, a przecież to była 
gigantyczna akcja, która musiała…

(Senator Bogdan Borusewicz: Była 2 lata temu.)
No, ale efekty pewnie dopiero w zeszłym roku…
(Senator Jan Rulewski: Zerowe.)
…były oceniane. Chciałbym zapytać o efekty, któ-

re przyniosła ta wielka akcja we wszystkich urzędach 
marszałkowskich. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja jestem szczególnie pod wra-

żeniem… jestem pełen podziwu dla pana zespołu 
analityków finansowych, bo w gąszczu wielkich liczb 
wykryć afery, mając, co tu dużo mówić, dość szczupły 
zespół, jest trudno. Mówię to całkowicie poważnie: 
jestem pełen podziwu.

Jednak chciałbym zapytać o 2 sprawy.
Jeden z senatorów ma postawione zarzuty. Jeden 

z nich wiąże się z nieprawidłowościami w oświad-
czeniu majątkowym, bo gdzieś tam w domu miał 
jakieś 12 czy 15 tysięcy, których nie wykazał. A ja 
zajrzałem przez ciekawość do oświadczenia majątko-
wego pana szefa, czyli koordynatora, pana Mariusza 
Kamińskiego. I on w oświadczeniu za rok 2016 pisze, 
jeśli chodzi o środki pieniężne: nie dotyczy. Żadnych 
nie ma: ani waluty obcej, ani złotówek. A podaje, że 
zarobił ponad 200 tysięcy zł. Czy tego typu przy-
padki… No, wiem, że niezręcznie by było panu ba-
dać oświadczenie szefa, ale chyba powinno to być 
wyjaśnione.

Drugie pytanie dotyczy przekazania 25 milio-
nów zł z Ministerstwa Sprawiedliwości do CBA, prze-
kazania ich z Funduszu Sprawiedliwości, który wcze-
śniej, przypomnę, był zwany Funduszem Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
i który był zasilany z nawiązek zasądzanych od 
sprawców przestępstw. To miało służyć pomocy 
postpenitencjarnej, a zostało przekazane do państwa 
instytucji, do instytucji pana ministra.

(Głos z sali: Może wymagają tej pomocy?)
I jak czytamy w sprawozdaniu, w budżecie u pana 

jest taka pozycja, w której się mówi, że 79 milio-
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(szef E. Bejda) Mój zastępca tylko napisał artykuł o tym, że istnieje 
coś takiego, jak test integralności, i został w sposób 
brutalny zaatakowany, że chce coś wprowadzać. To 
jest pewien, nazwijmy to, akademicki wywód, który 
pokazuje na zasadzie komparatystyki funkcjonowanie 
instytucji w innych systemach i pokazuje, że jest takie 
rozwiązanie. I można by się ewentualnie zastanowić, 
czy mogłoby ono być w Polsce przyjęte. To nie jest 
jego przemożna chęć, nazwijmy to, prowokowania 
innych, bo to jest po prostu nieprawda. Tak? Przy tym 
doświadczenia innych krajów wskazują – bo spoty-
kamy się ze specjalistami z innych krajów, również 
z tymi, którzy prowadzą takie testy – że prowadzi to 
do naprawdę bardzo dobrych rezultatów. Podkreślam: 
to nie jest sprawa odpowiedzialności karnej, to jest 
sprawa odpowiedzialności, nazwijmy to, politycznej, 
dyscyplinarnej – prawda? – tak naprawdę sprowadza-
jącej się do tego, że się odwoła taką osobę ze stano-
wiska. To jest test integralności.

Jeśli chodzi o kontrolę koordynowaną w urzędach 
marszałkowskich, to mówiąc, bo już teraz nie sięgam 
do… Szanowni Państwo, to była kontrola koordyno-
wana. Dotyczyła bardzo istotnej dziedziny, miano-
wicie uzyskiwania środków unijnych. Przypomnę 
tylko, że przez urzędy marszałkowskie w perspekty-
wie 4 lat, chyba w latach 2010–2014 – mogę się mylić, 
ale myślę, że nie – przeszło ponad 100 miliardów zł. 
I to jest pierwsza rzecz. Tak? One były instytucja-
mi zarządzającymi taką kwotą, dysponowały tymi 
pieniędzmi i je wydatkowały, a potem czuwały nad 
ewaluacją tych środków itd., itd. A więc myślę so-
bie… Jeszcze dodatkowo kontrola przez instytucje 
pośredniczące była, moim zdaniem, i też zdaniem 
specjalistów z CBA, dosyć dziurawa. Tak? A więc 
po to była ta kontrola. Ona była też tylko w pewnym 
zakresie, bo skontrolowaliśmy aktywności bodajże 
na 4,7 miliarda zł.

Jeśli chodzi o rezultaty… To nie jest tak, że były 
żadne, bo już w pierwszych miesiącach złożyliśmy 
bodajże 3 zawiadomienia o przestępstwie i zostały 
wszczęte śledztwa.

(Senator Jan Rulewski: A jaka wartość?)
Generalnie złożyliśmy… Wydaje mi się, że zo-

stało wszczętych kilkanaście śledztw. I teraz tak: te, 
które objęliśmy największym zakresem… To jest 
sprawa budowania w różnych szpitalach systemów 
e-Zdrowie, które w ogóle nie działały, a wydawano 
na to dziesiątki milionów złotych. Prawda? I to jest 
jedna ze sfer. Druga: sprawa powoływania grup pro-
ducenckich. Czyli ja, mój szwagier i żona, wtedy, 
kiedy grupa… Ideą grupy producenckiej jest taka 
sytuacja, że tworzą ją rolnicy, żeby np. móc konku-
rować z dużymi hurtowniami, dostarczać do sklepów 
wysokopowierzchniowych itd. Tymczasem to nie jest 
idea powołania grupy producenckiej, jak państwo się 
domyślacie. To było przedmiotem aktywności, w tym 

niem problem systemowy i państwo powinno zwrócić 
na to uwagę, bo my nie jesteśmy, powtarzam, krajem, 
w którym można zastosować metodę postkolonial-
ną: inwestujemy i cieszcie się, że zainwestowaliśmy. 
Otóż tak nie jest. Bo jeśli wy generujecie ogromne 
przychody, czyli zarabiacie – powtarzam: zarabia-
cie – ogromne pieniądze, to powinniście tutaj płacić 
podatki. To wszystko. Bo inni płacą tutaj te podatki, 
a ten kraj, żeby się rozwijał, potrzebuje pieniędzy 
z publicznych danin…

(Senator Jan Rulewski: Ale, Panie Ministrze, ja 
rozumiem, że pan nie jest ministrem finansów ani 
politykiem, tylko ściga przestępców.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
I teraz przejdę na grunt, że tak powiem, popeł-

niania przestępstw. Tak? Bo żeby tych podatków nie 
płacić, dokonuje się oszukańczych praktyk. A miano-
wicie takich – już przechodzę do tego elementu – że 
bardzo często nie podejmuje się realnych zobowiązań, 
czyli nie zawiera się umów, tylko zawiera się umowy 
fikcyjne, które nie generują żadnych realnych świad-
czeń. Jedynym powodem zawarcia takiej umowy jest 
wytransferowanie środków i obniżenie podstawy 
opodatkowania. I to jest oszustwo, to nie jest żadna 
optymalizacja.

(Senator Jan Rulewski: Tak, to jest oszustwo.)
I to jest właściwość Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, które ma zwalczać przestępstwa 
godzące w interes ekonomiczny państwa. To jest ja-
sne.

(Senator Jan Rulewski: I takie umowy znajduje-
cie?)

Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. 
Znaleźliśmy, znajdujemy i będziemy je znajdować. 
Mało tego, wydaje mi się, że jesteśmy w tym naj-
skuteczniejsi. A to dlatego, że potrafimy zastosować 
w sposób skuteczny metody pracy operacyjnej, któ-
rych inni nie stosują. Mam nadzieję, że tu wyczerpu-
jąco odpowiedziałem.

Jeśli chodzi o test integralności… Proszę państwa, 
to jest sprawa pewnego wywiadu, postulatu natury 
doktrynalnej. Tak? To też nie jest tak… Żebyśmy 
tutaj niejako zlikwidowali pewne mity. Otóż test 
integralności jest obowiązującym prawem w wielu 
krajach. Test integralności polega na tym, że jeżeli 
ktoś przychodzi pełnić funkcję publiczną, to jedno-
cześnie zgadza się na to, że może zostać poddany 
próbie. Tylko teraz, Szanowni Państwo, nie ma z po-
wodu testu integralności odpowiedzialności karnej, 
ewentualnie jest tylko odpowiedzialność w postaci 
utraty stanowiska. I w różnych krajach świata takie 
testy integralności funkcjonują. I to wcale nie jest tak, 
że to oznacza prowokowanie itd. Tak? To jest pew-
ne zobowiązanie osoby pełniącej funkcję publiczną. 
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(szef E. Bejda) …i nie stawiamy zarzutów. To nie jest rzecz… 
Tak jak powiedziałem, są pewne niejasności, ale 
wydaje mi się, że tylko w sprawach oczywistych, 
jeśli chodzi o parlamentarzystów, formułowane są 
tego rodzaju wnioski. Myślę, że Mariusz Kamiński 
jest osobą uczciwą, ja z nim też o tym rozmawiałem, 
o nieposzlakowanej uczciwości i jak napisał, że nie 
ma, to pewnie nie miał środków.

(Senator Tomasz Grodzki: On napisał „nie dotyczy”.)
Nie musimy grać słowami. Prawda? To jest oczy-

wiste, że sprawa jest, myślę, sprawą niewartą mó-
wienia, biorąc pod uwagę też osobę ministra koor-
dynatora.

Czy to są wszystkie sprawy? Myślę, że tak. Chyba 
że coś…

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, że pan chce dopytać, Panie Senatorze. 

Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, tak, ale ja cze-

kam na swoją kolej…)
(Senator Jan Rulewski: Pani marszałek widocz-

nie…)
Ale rozumiem…
(Senator Bogdan Borusewicz: Zrezygnowałem 

i powiedziałem, że w następnej serii. Jeśli…)
Panie Marszałku, pan będzie otwierał tę następną 

serię. A ja zrozumiałem, że pan senator chce dopytać 
jeszcze do tej kwestii, która była wcześniej poruszana.

(Senator Jan Rulewski: Tak jest, tak jest. W prze-
ciwnym razie bym ustąpił marszałkowi.)

Panie Marszałku, proszę chwilę poczekać.
(Senator Jan Rulewski: Ustąpiłbym swojemu ko-

ledze i marszałkowi.)
Panie Senatorze, tylko bardzo krótko.

Senator Jan Rulewski:
Ja kontynuuję wątek reklamiarstwa i teraz ucie-

kam się do 2 przykładów. Mianowicie podano in-
formację, że CBA badało sprawę pewnego ministra 
K. i wskazano tam, że odniósł on korzyść osobistą 
bodajże w wysokości 21 miliardów zł. Być może tak 
było. Chciałbym zapytać, czy zabezpieczono środki 
pochodzące z tego nadużycia i gdzie one są, w sądzie, 
w prokuraturze, w CBA. A może już nie udało się 
tych 21 miliardów zł złapać?

Drugi przykład reklamiarstwa to jest Inowrocław, 
mój okręg wyborczy, w którym to prezydent miasta 
zawiadomił o nadużyciach o wartości chyba 120 ty-
sięcy. No, CBA zawiadomił, po czym CBA uznało, 
że to ono odkryło to przestępstwo – notabene prze-
prowadzone przez członków PiS; nie wiem, może 
właśnie dlatego – i zaczęło tzw. lans, że oto odkryło 
wielką aferę i sprawa jest rozwojowa. Czy to nie jest 
nadużycie?

zakresie przeprowadzono ileś śledztw, w niektórych 
sprawach postawiono zarzuty, zatrzymano osoby i to 
nie jest koniec. Prawda? Myślę jeszcze o sprawach 
budowy systemów informatycznych z regionalnych 
programów operacyjnych. Wydano setki milionów 
złotych, a w wielu miejscach te systemy informa-
tyczne w ogóle nie działają. To jakby w największym 
skrócie, ja nie wchodzę w szczegóły. Mogę uzupełnić 
na piśmie, jeżeli państwo sobie życzycie.

(Senator Sławomir Rybicki: Ja bym poprosił, Pani 
Marszałek, o informację szczegółową…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Na piśmie. Dobrze.)
Dobrze.
Jeśli chodzi o sprawę 25 milionów z Funduszu 

Sprawiedliwości…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się dołączam, też 

bym poprosił na piśmie.)
Otóż, Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że 

zmieniono przepisy prawa, jeśli chodzi o wykorzysta-
nie środków z Funduszu Sprawiedliwości. Mianowicie 
rozszerzono możliwość korzystania z tych środków 
i włączono tu organy ochrony państwa, których ce-
lem jest m.in. rozpoznawanie przestępstw i im zapo-
bieganie. Wobec tego po zmianie prawa jako jeden 
z takich organów złożyliśmy stosowny wniosek do 
Ministerstwa Sprawiedliwości, uzyskaliśmy pozy-
tywną decyzję i otrzymaliśmy środki w wysokości 
25 milionów zł. Tylko że te środki nie są tu wpisane, 
one były jakby z oddzielnej puli, ponieważ to nie jest 
pula, nazwijmy to wprost, z budżetu, tylko to jest pula 
środków okołobudżetowych. I chcę powiedzieć jasno, 
że to nie są środki przeznaczone tylko i wyłącznie, 
tak jak wcześniej, na organizacje mające wspierać 
ofiary przestępstw. Poszerzono katalog możliwości 
wykorzystania tych środków z uwagi na to, że uznano, 
że wcześniej były wykorzystywane w sposób mało 
efektywny. Te środki w pełni zostały przeznaczone 
– jawnie mogę powiedzieć tyle – na zakup sprzętu do 
techniki operacyjnej. Tyle można powiedzieć jawnie. 
Na pewno nie zostały zmarnotrawione, zostały bar-
dzo efektywnie wykorzystane.

Jeśli chodzi o sprawę oświadczeń, to tu są róż-
ne powody. Myślę, że tutaj… Są nieprawidłowości 
w oświadczeniach, ale tylko te podlegają zarzutom, 
które są zdaniem biura uczynione w sposób świado-
my. To jest oczywiście tak, że my uważamy, że są 
podstawy do takich twierdzeń, i składamy zawia-
domienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. 
Rozstrzygać będzie prokurator, potem ewentualnie 
sąd. Prawda? W przypadku nieświadomych pomyłek 
nie generujemy, nie implikujemy postępowania przy-
gotowawczego, nie prowadzimy wraz z prokuraturą 
postępowania przygotowawczego…

(Senator Tomasz Grodzki: No, ale pouczenie…)
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Pisze pan w sprawozdaniu, że wyłudzenia VAT na 
terenie Polski, Czech i Niemiec… że budżet państwa 
z powodu wyłudzenia VAT w ubiegłym roku stracił 
187,3 miliona zł. No, powiedzmy, tak w zaokrągleniu, 
że ok. 200 milionów zł. Przy powoływaniu komisji do 
spraw wyłudzeń VAT w Sejmie podawano informa-
cję, że budżet państwa w ciągu ostatnich 10 lat poniósł 
stratę na poziomie 200 miliardów zł. Jak pomnożymy 
przez 10 te 200 milionów, to wyjdą 2 miliardy. To 
oznaczałoby, że te 200 miliardów strat kumulowałoby 
się przez 100 lat. Proszę powiedzieć, na ile pan sza-
cuje straty budżetu. Ja zrobiłem rachunek dość prosty 
i dość prymitywny… To jest pytanie większej wagi.

Drugie pytanie dotyczy Lotosu. Aresztowano 
członka zarządu czy wiceprezesa, który był mia-
nowany 2 lata temu. Czy to jest sprawa rozwojowa, 
czy nie? Jak to wygląda? Nie pragnę dowiedzieć się 
szczegółów, ale… Zdaje się, że to dotyczyło obrotu 
paliwem. Czy to były wyłudzenia, czy korupcja? To 
jest drugie pytanie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Radziwiłł, bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek
Panie Ministrze, ja tutaj ze zdumieniem słucham 

tych pytań w sprawie różnych sensacyjnych wątków 
z państwa pracy, a przecież chyba nie o osobach, któ-
re podlegają państwa zainteresowaniu, powinniśmy 
rozmawiać. Słuchamy informacji na temat działania 
biura w 2017 r. Oczywiście te elementy, nazwijmy 
to, filmowo-sensacyjne też są ważne – to jest pewnie 
codzienność państwa pracy – ale ja chciałbym zwró-
cić uwagę na inną rzecz, której mi trochę brakowało 
w pana sprawozdaniu, także tym pisemnym.

Chodzi o profilaktykę. Truizmem jest to, że lepiej 
jest zapobiegać, niż interweniować. Chciałbym tu-
taj przy okazji powiedzieć, że moje doświadczenia, 
przede wszystkim jako ministra zdrowia, z pracy 
z państwem są bardzo dobre. I chciałbym przy okazji 
za to podziękować, właśnie za ten aspekt profilak-
tyczny. Chciałbym poprosić, żeby pan powiedział 
parę słów na ten temat, bo przypuszczam, że podobne 
spotkania odbył pan czy odbyli państwo nie tylko 
z ministrem zdrowia, ale i z przedstawicielami in-
nych resortów czy urzędów. Chodzi mi o różnego 
rodzaju konsultacje, właśnie na etapie podejmowa-
nia decyzji. To nawet nie jest tarcza antykorupcyj-
na. Oczywiście ona jest w Ministerstwie Zdrowia 
obecna, co do tego nie ma żadnych wątpliwości, ale 
konsultacje w sprawach dotyczących dużych zaku-
pów, przede wszystkim decyzji w sprawach polityki 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Panie Ministrze, bardzo proszę…
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: No, dotyczy to 2 polity-

ków: posła Brejzy i jego ojca. Dziękuję.)
(Senator Alicja Zając: Ale to nie z PiS.)
Panie Senatorze…
Dobrze. Teraz proszę pana ministra o krótką od-

powiedź. I oddamy głos panu marszałkowi.

Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Jeśli chodzi o te 

21… Ja nie wiem, który to minister – jeśli już, to nie 
osobista, tylko majątkowa – ale mogę sprawdzić…

(Senator Jan Rulewski: Wiceminister, zajmował 
się akcyzą.)

(Senator Konstanty Radziwiłł: Kapica.)
Aaa… No, to nie jest sprawa korzyści…
(Senator Jan Rulewski: Tak pisano.)
No nie. Nie, tak nie napisano. Myślę, że to jest sprawa 

ewentualnych strat związanych z pewnymi działania-
mi i zaniechaniami, a nie korzyścią. To jest rzecz, która 
jest przedmiotem śledztwa. Tu na pewno nie było mowy 
o korzyściach… Panie Senatorze, ja nie chcę teraz – za-
kładam, że pan ma dobrą pamięć – odwoływać się… 
No, jeśli był taki komunikat, to on był nieprecyzyjny, 
nazwijmy to, albo mijał się z prawdą. Ja nie wiem, jaki 
był… Na pewno nie w CBA, na pewno nie było takiego 
komunikatu w CBA, że minister Kapica dostał korzyść 
osobistą w wysokości 21 miliardów zł. Sprawa jest w toku. 
Trudno powiedzieć więcej o tej sprawie na chwilę obecną.

(Senator Jan Rulewski: Była korzyść osobista.)
No, pozostaniemy… Pewnie będziemy mieli roz-

bieżne stanowiska.
Jeśli chodzi o Inowrocław, to sądzę, że fakty wy-

glądały nieco inaczej. Pan prezydent Inowrocławia, 
stosując metodę tzw. ucieczki do przodu – w sytuacji, 
kiedy była już wiedza, Panie Senatorze, po stronie 
CBA o tym, jakie są nieprawidłowości – zastosował 
znany wybieg w postaci zawiadomienia, mówienia, 
że to on zgłosił. Taka jest prawda niestety. No, tyle 
mam do powiedzenia w tej sprawie.

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, 2 pytania mam. Jedno większej 

wagi, drugie mniejszej wagi.
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(senator K. Radziwiłł) wcześniejszej aktywności m.in. tej osoby w grupie 
przestępczej, która miała na celu doprowadzić za po-
mocą tzw. przestępstw karuzelowych do wyłudzenia 
podatku VAT. To miało miejsce w okresie nieco wcze-
śniejszym, zanim ta osoba objęła funkcję w spółce, 
w Lotosie.

Było jeszcze pytanie o straty, to pierwsze, przed 
Lotosem, pytanie o 200 milionów…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dobrze, ja powtó-
rzę. Pan w sprawozdaniu pisze, że straty z…)

Aha, już wiem. Przepraszam, już mówię.
(Senator Bogdan Borusewicz: …oszustw VAT-

owskich…)
Tak, 200 miliardów…
(Senator Bogdan Borusewicz: Od 200 milionów 

do 200 miliardów.)
Panie Senatorze, rozumiem, że można takie ze-

stawienie zrobić, ale ono jest jednak uproszczone, 
ponieważ to jest 1 sprawa. Ona jest sprawą poważną, 
ale dotyczy wyłącznie 1 grupy…

(Senator Bogdan Borusewicz: Dlatego pytam, jak 
pan szacuje te straty roczne, z ubiegłego roku.)

Zaraz powiem.
…Nie największej. Chciałem przez to pokazać 

w sprawozdaniu, jak duże straty generuje jedna spra-
wa. A takich spraw nie są dziesiątki. Wydaje mi się, że 
należałoby liczyć te sprawy raczej na setki i tysiące, 
niż na dziesiątki.

I myślę sobie jeszcze jedno. Pokazałem inną spra-
wę, inny przykład, 100 milionów VAT z 3 fakturami 
wystawionymi na obrót nieistniejącymi telefonami 
komórkowymi. Tak że rozumie pan, ile uszczuplenia 
podatkowego można spowodować w ramach jednej 
sprawy, wcale nie najgrubszej.

Myślę, że należy zwrócić uwagę szczególnie 
na obrót paliwami. Otóż w momencie, gdy Prawo 
i Sprawiedliwość wprowadziło przepisy obostrzające 
nadzór nad obrotem paliwami, to mieliśmy, i do tej 
pory mamy do czynienia z sytuacją, że obie rafinerie… 
Ich obroty wzrosły w sposób znaczący. Co to znaczy? 
To znaczy, że wyeliminowano poprzez nadzór nad 
transportami i odwrócenie VAT w przypadku tych pa-
liw, ale nie tylko, głównie poprzez działania kontrolne, 
śledcze i operacyjne bardzo poważną sferę działalności 
przestępczej, która generowała ogromne zyski. Myślę, 
że te zyski są miliardowe. I tutaj się nie pomylę. To są 
setki milionów złotych. Zorganizowane grupy, któ-
re handlowały paliwem… Proszę zwrócić uwagę, że 
popyt na paliwo jest taki, że rafinerie w tej chwili nie 
są w stanie wypracować takiego przerobu, który ten 
popyt w 100% zaspokoi. A dlaczego wcześniej rafinerie 
pracowały nie na pełnych obrotach? To jest pytanie 
retoryczne. Ano dlatego, że istniały zorganizowane 
grupy przestępcze, które to paliwo sprowadzały i nie 
płaciły za to podatków, mówiąc krótko. Ani VAT, ani 
akcyzy, ani opłaty paliwowej, niczego nie płaciły. Zyski 

lekowej, a także – nie zdradzę tutaj żadnej tajemni-
cy – konsultacji w sprawie przyszłości frakcjonowa-
nia osocza w Polsce… I to są moje doświadczenia. 
Chciałbym bardzo podziękować za zaskakująco dla 
mnie wysokie kompetencje osób z CBA, z którymi 
się spotykałem, a spotykałem się także z panem oso-
biście, i poprosić o parę słów na ten temat. Myślę, że 
Izba powinna wysłuchać przynajmniej paru słów na 
temat tego, co państwo robią, żeby nie dochodziło 
do przestępstw, żeby likwidować możliwe konflikty 
interesów, a jeszcze wcześniej udzielić porady co do 
tego, w jaki sposób działać. Dla mnie to było bardzo 
ważne doświadczenie. Jeszcze raz bardzo dziękuję 
i proszę o kilka takich zbiorczych słów, które by uzu-
pełniły to sprawozdanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Rulewski jest jeszcze zapisany do py-

tania. Czy to aktualne?

Senator Jan Rulewski:
Mnie interesuje rzeczywiście… No, pański apel 

wystosuję. Chodzi mi o tę tarczę antykorupcyjną, 
która miała właśnie zastąpić takie rozproszone i pra-
cochłonne wysiłki CBA w zakresie zwalczania prze-
stępstw. Panie Ministrze, pan mnie – dziękuję panu za 
szczerość – zaskoczył, mówiąc, że nie jesteście w sta-
nie takiej tarczy zbudować, doprowadzić do ewidencji 
tych wszystkich wielomiliardowych działań, w któ-
rych potencjalnie możliwa jest korupcja. I pytanie jest 
takie: czy występuje pan o dodatkowe środki? Bo jest 
to uzasadnione. Polska jest krajem rozwijającym się, 
rozwijających się inwestycji, olbrzymich przepływów 
kapitałowych. W związku z tym potrzebna jest panu 
pomoc, o którą… My jesteśmy w stanie pomóc panu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Panie Ministrze, oddaję panu głos.

Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, zacznijmy od sprawy… Jeśli chodzi 

o Lotos, o wiceprezesa zarządu, to tak, to jest praw-
da, taka sprawa została zrealizowana i postawiono 
zarzuty, przy czym – to, co mogę o tym powiedzieć, 
zostało przekazane w komunikacie – rzecz dotyczy 
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(szef E. Bejda) Szef  
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:

Ja powiedziałem o szkodzie w wysokości 1 mi-
liard 705 milionów zł. To są wyłudzenia VAT. Różne, 
powiedzmy sobie, szkody.

(Senator Bogdan Borusewicz: W ubiegłym roku?)
Tak.
To jest, jak mówię, tylko sfera aktywności 

Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Inne staty-
styki może zaprezentować KAS itd. To jest jakby 
odpowiedź na pana pytanie.

Jeśli chodzi o sprawy profilaktyki antykorup-
cyjnej, to jest to bardzo ważna sprawa, o której pan 
senator powiedział, bardzo dziękuję za te słowa. 
Oczywiście że…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Czyli to nie była 
ucieczka do przodu?)

…jesteśmy zaangażowani w te procesy. One mają 
nie tyle nawet formalnie postać tarczy antykorupcyj-
nej, ile realnie. Czyli mówiąc wprost, jest bardzo dużo 
aktywności Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
szczególnie specjalistów. Dysponujemy specjalistami 
w różnych dziedzinach, w tym m.in. specjalistami 
w dziedzinie szeroko rozumianej ochrony zdrowia. 
Wspieraliśmy Ministerstwo Zdrowia w bardzo wielu 
obszarach: w zakresie regulacji dotyczących jakości 
wyrobów medycznych, w procesach legislacyjnych 
dotyczących nowelizacji ustawy o refundacji wprowa-
dzającej korzystne dla państwa rozwiązania w zakre-
sie oceny jakości wyrobów medycznych – w wyniku 
tych działań wprowadzono definicję jakości wyrobów 
medycznych – w zakresie szczepionek, w sprawie 
refundacji leków. Myślę, że też w części zasługą 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, co wynika 
z jego wcześniejszej aktywności, jest wprowadze-
nie całego systemu refundacji, zbudowanie pewnych 
bezpieczników w tym systemie. Przez cały czas, 
mogę powiedzieć, współpracujemy z Ministerstwem 
Zdrowia w sposób realny, aktywny i codzienny w za-
kresie tej problematyki. To jest wreszcie sprawa od-
wróconych łańcuchów dostaw leków. To jest też spra-
wa wprowadzania wyrobów medycznych i produktów 
biobójczych do obrotu, czyli cała ta sfera. Przez cały 
czas jest nasza współpraca w tym zakresie, tak aby 
zapobiegać. Ja tylko to zaznaczam… 

Mówiłem o tym, zaznaczałem, że to cała sfe-
ra przeciwdziałania przestępczości podatkowej. 
Mówiłem o tym, o pracach ustawowych, zaangażo-
waniu biura. To też sprawa związana z aktywnością 
biura w rozlicznych przedsięwzięciach dotyczących 
aktywności ministerstw, ministra cyfryzacji, ministra 
zdrowia, też w zakresie systemów IT, które mają spi-
nać to i uporządkować system. Bo my tak naprawdę 
nie wiemy, gdzie są dziury. Jeżeli będziemy mieli 

zabierały do siebie. Mało tego, te grupy – i to też muszę 
powiedzieć bardzo mocno – miały, że tak powiem, 
krycie i parasol w osobach pełniących funkcje publicz-
ne, również w służbach specjalnych i bardzo wysoko 
w Policji. Dlatego były tak skuteczne. I mowa tu także 
o osobach związanych z całą sferą, tak to nazwijmy, 
organów skarbowych, które powinny to, o czym tu 
mowa, nadzorować i eliminować tego rodzaju zjawi-
ska. Tego w ogóle nie było.

Ja nie pokuszę się teraz o stwierdzenie ile, jaka jest… 
To są pewne dane szacunkowe Ministerstwa Finansów. 
Ale fakty są takie – i ja to widzę na bazie naszych usta-
leń, informacji, zaangażowania, śledztw, działań ope-
racyjnych – że kompletnie brakowało jakiegokolwiek 
nadzoru nad całą tą ogromną sferą. Mało tego, wpro-
wadzono przepisy prawa, które pozwalały dodatkowo 
w sposób łatwiejszy konstruować tego rodzaju grupy 
i pozwalały im działać. To jest sfera zupełnie zdumie-
wająca. I wydaje mi się – nie pokuszę się tu o liczby – 
że widać to było też w przychodach budżetu państwa. 
Zwiększono podatek VAT, a wpływy się zmniejszyły. 
Tak więc, jak powiedziałem, nie pokuszę się tu o dane 
statystyczne, myślę, że resort finansów dokonał tych 
szacunków w sposób rzetelny i one wcale nie muszą 
odbiegać od rzeczywistości. Ja tylko widzę w ramach 
swojej aktywności, jak ta sfera, ta kwestia była kom-
pletnie zaniechana i jak ogromne fortuny powstawały 
w tamtym czasie. Fortuny nielegalne, to powiedzmy so-
bie szczerze. I teraz pytanie jest takie: kto czerpał korzy-
ści z tego rodzaju pieniędzy? Kto pozwalał tym grupom 
rozwijać się i kwitnąć? Bo to jest, można powiedzieć, 
taki kazus jak zorganizowane grupy przestępcze w la-
tach dziewięćdziesiątych, które dokonywały rozbojów, 
wymuszeń, handlu narkotykami itd. To jest inny rodzaj 
działalności przestępczej, też bardzo niebezpiecznej, 
bardzo trudnej do zidentyfikowania, ale nie niemożliwej 
do zidentyfikowania. Potrzeba było działania. I ja mówię 
tutaj z tego miejsca z całą odpowiedzialnością: w po-
przednich latach kompletnie zaniechano tego rodzaju 
działań. I doprowadzono to wszystko do takiego właśnie 
stanu, że wspomniane grupy, mówiąc kolokwialnie, hu-
lały, jak chciały.

A to jeszcze nie jest koniec, bo nasza odpowiedź, 
odpowiedź państwa już jest i będzie jeszcze – myślę, 
że w niedługim czasie – bardzo konkretna i realna, 
jeśli chodzi o beneficjentów tych grup. 

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ale ja do tego sprawozdania… 

No, chciałbym pana dopytać. Ile… Pan mówi, że to 
ja przytoczyłem jedną sprawę, którą pan przytoczył. 
Ile wykryliście wyłudzeń VAT – i na jaką sumę – 
w roku 2017?
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(szef E. Bejda) (Senator Grzegorz Peczkis: Ja jestem z prowincji, 
takiej dosyć odległej, tzn. z Opola…)

Głośniej, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Jestem z prowincji, z Opolszczyzny. U nas pra-

wo…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czy pan ma włączony 

mikrofon?)
Tak jest, mam włączony mikrofon.
Mówię, że jestem z prowincji. U nas prawo ma 

charakter bardzo umowny, a organy ścigania działają 
w sposób czasem niezauważalny. I w związku z tym 
jestem fanem pańskiej formacji, dlatego że jest to 
jedyna formacja, która w ogóle podejmuje tematy 
trudne, tzn. nie takie sprawy, gdy przestępstwo jest 
wprost, czyli ktoś przejechał na czerwonym świetle, 
ale takie, które wymagają myślenia. Mój problem 
polega jednakowoż na tym, że w przypadku mnóstwa 
zgłaszanych przestępstw jest za wysoka kwota dla 
Policji, czyli kilka milionów, a za niska dla innych 
służb. Dotyczy to zwłaszcza przestępstw – przekrę-
tów, półprzekrętów – dotyczących samorządów, spół-
ek samorządowych. Państwo, prawdę powiedziawszy, 
też nie realizujecie… To znaczy ja wiem, że to jest za 
małe, że to jest za mała skala i że was jest za mało, ale 
w prowincjonalnym miasteczku gdzieś na krańcach 
Rzeczypospolitej Polskiej jest niestety poczucie, że 
nie ma sprawiedliwości i że bandyci hasają, ile wlezie.

Jaka jest szansa na otwarcie delegatury na 
Opolszczyźnie, gdzie ostatnio zniesiono delegaturę 
ABW? Mamy mały oddział CBŚP, a państwa w ogóle 
nie mamy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Rulewski i oddaję głos panu 

ministrowi.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, w swoich rozważaniach, rozsze-

rzonych, jak widzę, nawet o politykę fiskalną… Mam 
pytanie, czy pan ma świadomość tego, że pańskie 
działania, pańskie i nie tylko, słuszne działania, które 
wspieram, są jednocześnie elementem opodatkowania 
pewnych działań usługobiorców, szczególnie ich, ale 
nie tylko, i powodują wzrost kosztów. Jak wiadomo, 
największa szara strefa, VAT-owska i nie tylko VAT-
owska, pracownicza, jest w budownictwie, gdzie ge-
neralnie nie wystawia się dużej liczby faktur, nawet 
na materiały. I co to spowodowało? Niewątpliwie ta 
pętla, którą pan zaciska – słusznie, moim zdaniem 

dobry centralny system informatyczny, to bardzo 
dużo spraw się wyjaśni i to spowoduje oszczędności 
w systemie. Też jesteśmy w tę sprawę zaangażowani. 
Jesteśmy nawet zaangażowani w choćby takie sprawy 
jak przejęcie kontroli nad systemem poboru opłat, któ-
ry generuje 5 milionów zł dziennie. Mamy problem 
ze spółką, która zbudowała ten system, z całym tym 
systemem, jego funkcjonowaniem. To jest też kolejna 
nasza aktywność. To ma być w tej chwili przejęte, 
zmieniono prawo itd. Nie wchodząc w szczegóły, po-
wiem, że jesteśmy tam bardzo blisko. To jest, proszę 
państwa, w samym tym systemie, tak jak mówię, 
5 milionów zł dziennie przychodów. Tak więc jest 
wiele takich dziedzin, w przypadku których specjali-
ści i analitycy z Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
są blisko i działają cicho, można powiedzieć, i bar-
dzo dobrze. To nie jest tylko to, to jest tylko część 
aktywności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Jasiu, jeszcze?)
Pan chce dopytać czy nowe pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Nowe.)
Nowe? To proszę chwilę poczekać. Teraz pan 

Andrzej Pająk, później pan Grzegorz Peczkis, a na-
stępnie pan senator Rulewski.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mam takie pytanie. No, jest tutaj 

wiele tych sukcesów pokazanych i za to wielki sza-
cunek i podziękowanie. Ale mnie interesuje takie py-
tanie. CBA chwyciło np. szajkę, jest ich, powiedzmy, 
10 i ich działalność spowodowała straty, powiedzmy, 
rzędu nawet 800 milionów. I co dalej? Bo później ja 
nie słyszę np. o czymś takim, że tej szajce tych 10 
osób prokurator postawił zarzut, idzie to na wokandę, 
jest proponowane dla nich po 15, 20 lat więzienia, 
dla tego, tego, tego, i np. zwrot majątku czy zwrot 
tych zagrabionych pieniędzy. Tego brakuje. No bo te 
sukcesy są, pokazywane jest w telewizji, że tego, tego 
chwycono. Ale co dalej z tymi, którzy tak właśnie są 
połapani i którym CBA coś takiego udowodniło? Tego 
mi brakuje, bo tych informacji w skali kraju nie ma.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Peczkis. Proszę.
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(senator J. Rulewski) zmian strukturalnych, organizacyjnych itd., itd. To 
wszystko też się dzieje. A więc myślę, że ta reakcja… 
Reakcja prawnokarna nie jest ograniczona tylko do 
pozbawienia kogoś wolności, tylko ona będzie sku-
teczna wtedy, kiedy będzie również dolegliwa sank-
cja finansowa, realna i dolegliwa sankcja finansowa, 
która stanowi o tym, że przestępstwo nie popłaca. Ja 
uważam w ogóle, że żeby mówić o realnej odpowie-
dzi na najgroźniejsze przestępstwa, to ta odpowiedź, 
stanowiąca komponent prowadzący do ograniczenia 
działalności przestępczej, musi mieć dwie zmienne. 
Pierwsza to jest nieuchronność i szybkość, ale druga 
to jest surowość. Tak jak pole prostokąta, jeżeli jedna 
strona jest… to rezultat też jest zbliżony… Więc nie 
można tych dwóch spraw traktować rozdzielnie, musi 
być surowość, a nie tylko nieuchronność. I ta suro-
wość musi być też rozumiana jako dotkliwa sankcja 
finansowa.

Jeśli chodzi o zgłaszane przestępstwa, o czym pan 
senator powiedział, to jest tych rzeczy… My to wi-
dzimy i widzimy braki, jeśli chodzi o, nazwijmy to… 
Bardzo chcemy włączyć się mocniej w sferę samorzą-
dową, bo widzimy mnóstwo klik lokalnych, układów, 
korupcji… To jest robione. Być może… Ja też jestem 
z prowincji i często jeżdżąc w swoje rodzinne strony, 
słyszę dokładnie takie same uwagi, jakie pan senator 
kieruje pod moim adresem teraz, że… CBA będzie 
się rozwijać kadrowo. I chcemy też pilnować rzeczy 
lokalnych, bo to jest miarą sprawiedliwego państwa. 
Czyli brak zgody na łamanie prawa, korupcję, nad-
użycia prawa dokonywane przez lokalne sitwy, samo-
rządowe. Na pewno tej naszej uwagi nie zabraknie, na 
pewno nie zabraknie też odwagi i determinacji w tym 
zakresie. Sądzę, że będzie można też usłyszeć o tych 
sprawach wkrótce.

Czy jeszcze pan senator…

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan senator chce dopytać?
Proszę.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Ministrze, ja jeszcze w tej sprawie, o któ-

rą pytałem. Mnie czasem trudno jest zrozumieć, że 
jest twardy dowód, bo, powiedzmy, jest strata 200, 
250 milionów… Jak długi musi być proces, po-
wiedzmy, od tego zatrzymania, od tego, że wyście 
to uchwycili i wiecie, że tyle a tyle milionów zostało 
ukradzionych… I nie ma aktu oskarżenia. Bo poszło 
w eter, że tych dziesięciu, przy takich twardych do-
wodach… Dlaczego to tak długo trwa? Żeby przynaj-
mniej akt oskarżenia był… No, prokuratura wniosła 
na wokandę, że ci i ci, którzy 3 miesiące temu zostali 
zatrzymani przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, 

– spowodowała, że ceny usług budowlanych na tyle 
wzrosły, że usługobiorcy, którzy kiedyś płacili… 
Nawet ci, którzy otrzymują 500+, dzisiaj za usługi 
budowlane muszą płacić więcej. Czy pan ma tego 
świadomość?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze?
(Rozmowy na sali)

Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, jeśli chodzi o sprawę skuteczności 

i skazywania, to oczywiście w rezultacie zatrzymy-
wania osób, którym stawiamy tu zarzuty… To ma 
swój porządek. No niestety, młyny sprawiedliwości 
mielą wolno. Szczególnie myślę tutaj o wymiarze 
jurysdykcyjnym, o tej części stricte jurysdykcyjnej, 
czyli kiedy sprawa trafia do sądu. Ale jeśli chodzi 
o aktywność naszą i prokuratury, to myślę, że tutaj 
weszły rozwiązania ustawowe zwiększające możli-
wości skutecznego dokonania zadośćuczynienia i na-
prawienia szkody majątkowej, jak choćby konfiskata 
rozszerzona, kwestia zbudowania i poprawienia funk-
cjonowania zintegrowanego systemu odzyskiwania 
mienia… To działa już chyba w całej Europie i chcę 
powiedzieć, że działa to sprawnie; organem wiodą-
cym jest tutaj Policja. My w swoich sprawach staramy 
się – a zwykle są to takie sprawy, w których mamy 
do czynienia ze szkodą majątkową – zabezpieczać 
aktywa, składniki majątkowe, mienie, i to nie tylko to 
realne, bo mówię o środkach pieniężnych, nierucho-
mościach, ruchomościach, ale również instrumentach 
finansowych, akcjach. A więc wszystkie te rzeczy się 
dzieją i sądzę, że jest tutaj bardzo duży postęp. Ale 
myślę, że jest jeszcze dużo do zrobienia.

CBA będzie się starało mocniej włączyć w eu-
ropejski system odzyskiwania mienia, żeby szyb-
ciej ustalać pewne składniki majątkowe, które są… 
Przestępcy działają transgranicznie. Prawda? Lokują 
swoje aktywa za granicą, przepisane na inne osoby, 
ale prawo już nam pozwala skutecznie do tego się-
gać, więc myślę, że na pewno nastąpi postęp w tym 
zakresie. Śledztwa też są prowadzone szybciej, niż 
były prowadzone. No, pozostaje oczywiście sprawa 
rozstrzygnięcia przez sąd, bo potem sprawa trafia do 
sądu. I tu jest różnie. Oczywiście w sprawach, gdzie 
są tymczasowe areszty itd., sądy szybciej orzekają. 
No, ale jest też jakby pewien proces zmian w sądach, 
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(senator A. Pająk) Senator Tomasz Grodzki:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, poruszył pan kwestię koordyna-

cji. No, służb mamy kilka, mam wrażenie, że czasa-
mi ta koordynacja trochę szwankuje. Ale ponieważ 
dzisiaj słuchamy pana raportu, mam takie pytanie. 
Rzeczywiście siły w skali kraju wydają się skromne. 
Budżet też nie jest jakiś, mówiąc językiem młodzie-
żowym, powalający, a każdy z nas mógłby wskazać 
wiele kazuistycznych rzeczy, w przypadku których, 
wydawałoby się, CBA powinno wykazać się jakąś 
aktywnością. Już nie chcę wymieniać tu przykładu 
obrazu „Dama z łasiczką”.

Mam pytanie. Ponieważ parlament konstruuje bu-
dżety na następne lata… Czy mógłby pan pomarzyć 
i powiedzieć, jaki skład osobowy albo jaki budżet 
byłby satysfakcjonujący dla firmy, aby mogła ona 
bardziej efektywnie wykonywać swoje zadania?

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
Jeśli nie będzie, to zamkniemy tę część obrad.
Bardzo proszę.

Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Oczywiście bar-

dzo bym chciał, żeby biuro zwiększyło swoje kompe-
tencje poprzez nabór profesjonalistów, specjalistów. 
Tutaj jest plus. Druga rzecz to jest sprawa techniki, 
sprzętu, który jest drogi. Jest jeszcze trzeci element: 
najlepiej byłoby, gdybyśmy sami tworzyli pewne sys-
temy informatyczne, które pomagają w pracy anali-
tycznej, dysponując własnym zapleczem informaty-
ków i programistów. Chcę powiedzieć, że przyjęliśmy 
takich ludzi. Okazuje się, że można takich ludzi po-
zyskać do służby. Mielibyśmy gwarancję kontrolo-
wania programu, który byśmy sami napisali. Prawda? 
Kupowanie gotowego programu… Mówiliśmy już 
dzisiaj o tym. Są pewne sfery bezpieczeństwa. Kiedy 
zajmujemy się pewnymi sprawami, kiedy chcemy 
ograniczać krąg osób, które wiedzą o naszych zainte-
resowaniach, najlepiej mieć swój program. To jest raz. 
Dwa: kupowanie jest bardzo drogie. My oczywiście 
posiłkujemy się zakupami zewnętrznymi, ale chce-
my tworzyć swój program. To jest też tańsze, jak się 
okazuje. Przyjęcie specjalistów wcale nie oznacza, że 
będziemy musieli zapłacić dużo więcej. Utrzymanie 
ich z punktu widzenia takiej firmy jak CBA jest wręcz 
pożądane. Zmierzamy do tego.

Myślę, że jeśli chodzi o budżet… W tym roku, 
zdaje się, zapowiedziano, że będzie ok. 200 milionów. 

otrzymali akt oskarżenia i on już jest w sądzie… Jest 
kwestia tego, powiedzmy, że sądy pracują, jak pra-
cują, no, możemy mówić, że one pomału mielą, ale 
czemu tak nie widać tego…

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze, Panie Senatorze…
Czy pan minister chce jeszcze coś dodać w tej 

kwestii?

Szef 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
Ernest Bejda:

Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że akty oskarżenia 
są kierowane. To jest zadanie prokuratury, nie służ-
by, choć oczywiście we współpracy z nami… Mogę 
powiedzieć, że ze swojej strony też widzę potrzebę – 
i tak opinia publiczna to postrzega – szybszego koń-
czenia spraw. Myślę, że jest postęp w tej dziedzinie, 
oczywiście pewnie niewystarczający, ale uważam, 
że nastąpił znaczny postęp w tej dziedzinie, szcze-
gólnie w ostatnich latach, ponieważ prokuratura 
teraz jest rzeczywiście sterowalna. Jest to instytu-
cja hierarchicznie podporządkowana, nie mamy do 
czynienia z sytuacją udzielnych księstw, w których 
każdy sobie rzepkę skrobie, a prokurator generalny 
nie jest nawet w stanie wydać polecenia swojemu 
podwładnemu. Rzeczywiście teraz sytuacja jest 
taka, że ta instytucja, prokuratura, działa w sposób 
skoordynowany, hierarchicznie podporządkowany… 
Taka jest istota działania takiej instytucji, tak samo 
jak centralnego biura służb śledczych. Musi być tutaj 
hierarchiczność podporządkowania, bo inaczej nie 
będzie skuteczności działania. To nie jest sąd, który 
jest arbitrem. To jest sprawa zbierania dowodów, 
skutecznej reakcji, szybkiej… Te elementy stanowią 
o właściwej reakcji i powodują, że ta represja karna 
jest właściwa, sprawiedliwa itd., itd. Rozproszona, 
taka, że każdy będzie niezależnym elektronem, pod-
miotem, jest kompletnie nieprzystawalna do rzeczy-
wistości. Tak więc myślę, że postęp w tym zakre-
sie następuje, ale czas pokaże… Chodzi o zmiany 
w sądzie, takie, które spowodują, tak to nazwijmy, 
szybsze wyrokowanie, oczywiście bez pogwałcenia 
zasad funkcjonowania procesu karnego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chce zadać…
Pan senator Grodzki. Proszę.



311
64. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2018 r.

Ustawa o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej

(szef E. Bejda) by to inaczej opisało, ale myślę, że trzeba powie-
dzieć to wprost. Chodzi o likwidację 8 urzędów 
żeglugi śródlądowej, z siedzibami w Bydgoszczy, 
Gdańsku, Giżycku, Kędzierzynie-Koźlu, Krakowie, 
Szczecinie, Warszawie oraz Wrocławiu, i zastą-
pienie ich delegaturami. Dotychczasowe urzędy 
w Gdańsku, Giżycku, Warszawie, Kędzierzynie-
Koźlu i Krakowie zostaną przekształcone w delega-
tury urzędów żeglugi śródlądowej, a osoby powołane 
na dyrektorów urzędów żeglugi śródlądowej w tych 
właśnie ośrodkach staną się dyrektorami delegatur. 
Ma temu towarzyszyć zwiększenie etatowe, o ok. 
30 etatów.

Na posiedzeniu komisji dopytywano, czy znane są 
już proporcje zwiększenia etatowego, innymi słowy, 
czy to zwiększenie nastąpi w jednostkach, nazwijmy 
je, centralnych albo w urzędach, czy w tych delegatu-
rach, które zostają. Na to pytanie nie została udzielona 
jednoznaczna odpowiedź. Odpowiedź była taka, że 
tego podziału jeszcze nie ma.

W taki oto sposób zmieniana będzie struktura 
administracyjna zarządzania żeglugą śródlądową. 
W zasadzie poza pytaniami, które zadawałem, nie 
zadawano innych pytań.

Komisja rekomenduje Szanownej Izbie przyjęcie 
ustawy.

Ja mam prośbę o zapisanie mnie do dyskusji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Zapisujemy pana senatora Peczkisa do 
dyskusji.

A teraz pytanie…
(Głos z sali: Jest już zgłoszony…)
Tak, ale odczytam formułkę. Może jeszcze inni 

państwo senatorowie zechcą zabrać głos.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Pan senator Rybicki i pan senator Rulewski.
Pierwszy pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym zapytać pana senatora o przyczyny 

decyzji o przeniesieniu dyrekcji urzędu żeglugi śród-
lądowej z Gdańska do Bydgoszczy W Gdańsku jest 5 
rzek, w tym Wisła Śmiała, Martwa Wisła, Motława, 
Radunia. To wszystko są rzeki, na których w więk-
szym lub mniejszym stopniu odbywa się żegluga. 
Trójmiasto jest chyba jedynym miejscem, gdzie w ta-
kiej skali żegluga śródlądowa… gdzie na taką skalę 
rzeki łączą się z morzem. W samym mieście są tram-

Myślę, że będziemy chcieli przyjmować dodatkowych 
ludzi w kolejnym roku. Gdyby było 250 milionów, 
to byłaby to sprawa znakomita. Takie by było moje 
marzenie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie panu dziękuję 

za obszerne przedstawienie informacji, jak również 
za odpowiedzi udzielone państwu senatorom. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Informuję, że szef Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego Ernest Bejda zobowiązał się do 
udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez pana senatora Sławomira Rybickiego i pana 
marszałka Bogdana Borusewicza. Bardzo dziękuję.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Dziękuję szefowi Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego, panu Ernestowi Bejdzie, za przed-
stawienie informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informa-
cją o wynikach działalności Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego w 2017 r. Bardzo dziękuję.

Szanowni Państwo, przystępujemy do rozpatrze-
nia punktu dwudziestego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o żegludze śródlądowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 908, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 908 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie 
sprawozdania komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Panie i Panowie!
Komisja…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo proszę o ci-

szę.)
Komisja dość krótko i merytorycznie zajmo-

wała się proponowaną ustawą o zmianie ustawy 
o żegludze śródlądowej. Zmiany, które są propo-
nowane, dążą, zarówno według projektodawców, 
jak i według przedstawicieli biura, które przygo-
towało opinię, do wzmocnienia terenowej admini-
stracji żeglugi śródlądowej, przy czym wzmocnie-
nie to będzie polegało na… Szukam słowa, które 
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(senator S. Rybicki) Wicemarszałek Maria Koc:

Panie Senatorze, proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Od początku. Panie Senatorze, jak pan spojrzy na 

listę… Ja jestem z Kędzierzyna-Koźla i mam swoje 
zdanie, które zaraz wypowiem w dyskusji. Teraz je-
stem sprawozdawcą i zgodnie z prawdą muszę panu 
powiedzieć, że to nie było przedmiotem prac komisji. 
Nie było takiego pytania.

Pytanie pana senatora Jana Rulewskiego. Panie 
Senatorze, jeśli nie doczytałem, to doczytam: dyrekto-
rzy urzędów żeglugi śródlądowej w Bydgoszczy i we 
Wrocławiu staną się właściwi w sprawach, w których wła-
ściwi byli dyrektorzy przekształcanych urzędów żeglugi 
śródlądowej. Ja to odczytuję tak, że ta delegatura zostanie.

(Senator Jan Rulewski: Dziękuję.)
A jeśli chodzi o pytanie pani senator, to, Pani 

Senator, ja dopytywałem o ewentualne wyprowadze-
nie konfliktów, które narosły – bo były takowe według 
mojej wiedzy; może się mylę… Ale odpowiedzi na 
takie pytania nie uzyskałem.

(Senator Alicja Zając: To ja przekieruję pytanie 
do pani minister.)

Będzie pani minister… Jest tu pani minister, była 
również na posiedzeniu komisji. Myślę, że będzie moż-
na ewentualnie dopytać. Posiedzenie komisji miało 
charakter bardzo techniczny, było sprawnie przepro-
wadzone. Te nasze posiedzenia zawsze są takie bardzo 
merytoryczne. Tam nie było dyskusji politycznej, poza 
pewnymi żalami przez Peczkisa artykułowanymi…

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest z nami pani minister Anna Moskwa, podse-
kretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej.

Czy pani minister pragnie zabrać głos? Tak.
Bardzo proszę, Pani Minister. Zapraszam na mów-

nicę. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

waje wodne, które obsługują mieszkańców. To chyba 
jedyne takie miejsce. Jest politechnika i…

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie jedyne.)
No może, ale to jest drobiazg. Jest jedynym miej-

scem w Polsce, gdzie jest kilkaset kilometrów dróg 
śródlądowych w obrębie aglomeracji, gdzie jest kadra, 
doświadczenie i kultura korporacyjna. To wszystko 
składa się na potencjał techniczny i kulturowy, ale 
przede wszystkim przyrodniczo-geograficzny.

Dlaczego dyrekcja jest przenoszona do 
Bydgoszczy? Bydgoszcz jest pięknym miastem i też 
leży nad rzeką, a jednak, mówiąc trochę żartobliwie, 
powiem: znaj proporcję, mocium panie. Proszę o wy-
jaśnienie tej sytuacji.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę, Panie Senatorze. Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Żeby skwitować to pytanie, powiem, że 
w Bydgoszczy pływają już po rzekach statki na słoń-
ce, przynajmniej po dwóch, po Brdzie i Wiśle.

Moje pytanie jest tego rodzaju. Dlaczego pan się 
pomylił? Ja do końca nie wiem… W końcu będzie ta 
delegatura w Bydgoszczy, czy nie?

(Głos z sali: No właśnie…)
(Senator Jan Hamerski: Ma być.)
(Senator Alicja Zając: Wszystko w planach…)
Tamtędy przepływa główny szlak wodny z Berlina 

aż do Kaliningradu, Kowna, Rosji.
(Senator Grzegorz Peczkis: Powiedziałem prze-

cież: przenosi się z Gdańska do Bydgoszczy.)
Niejasno pan to przeczytał, Panie Senatorze. Może 

pan to powtórzy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Peczkis: Doczytam z opinii…)
Chwileczkę, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Peczkis: Przepraszam.)
Jeszcze pani senator Alicja Zając zada pytanie 

i udzielę panu głosu.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Czy te zmiany mają jakiś związek z nowo utwo-

rzonymi oddziałami „Wód Polskich” i z tym że w ge-
stii ministerstwa żeglugi śródlądowej znalazły się 
„Wody Polskie”?
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przeprowadzana w konsultacji z urzędami. To jest 
30 etatów, a chodzi o etaty głównie administracyjne 
plus osób, które zajmowałyby się w pierwszej kolej-
ności, razem z RZGW, przygotowywaniem i nadzo-
rowaniem potencjalnych inwestycji. Aktualnie z racji 
tego, że urzędy nie prowadzą inwestycji, robimy to 
w takim modelu, iż są one członkami zespołów do 
spraw inwestycji przy regionalnych zarządach gospo-
darki wodnej, tak by mogły wpływać na te projekty 
związane z gospodarką wodną, które są, i reagować 
na te sytuacje, które mogą dotyczyć żeglowności, 
nawet jeżeli te projekty potencjalnie żeglowności nie 
dotyczą, a dotyczą szeroko pojętej gospodarki wodnej.

Rzeczywiście tych etatów jeszcze szczegółowo 
nie podzieliliśmy. Mamy zaplanowaną serię spotkań 
z urzędami i chcemy, żeby to była wspólna decy-
zja, wspólny podział, bo traktujemy tę administrację 
jako jedną, wspólną. Podział na poszczególne urzędy 
rzeczywiście odpowiada podziałowi zlewniowemu, 
który jest przy regionalnych zarządach gospodarki 
wodnej, jest on jego naturalną konsekwencją.

Oczywiście – powtarzam to jeszcze raz – chętnie 
byśmy sprawili, żeby w każdym z tych urzędów było 
15 osób, duże kompetencje, sprzęt i możliwości, ale 
na chwilę obecną podchodzimy do tego realistycznie. 
Tak jak mówiłam, tę administrację traktujemy kom-
pleksowo razem z administracją gospodarki wodnej, 
RZGW i „Wody Polskie”. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
(Senator Sławomir Rybicki: Ja chciałbym…)
Pani senator Rotnicka i pan senator.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowna Pani Minister! O pra-

wie wodnym mówimy długo, dużo, sporo tu zmienia-
my i w tej chwili bardzo trudno jest większości par-
lamentarzystów rozeznać się w tym, co tak naprawdę 
do kogo należy, co jest w kompetencjach minister-
stwa żeglugi śródlądowej, a co jest w kompetencjach 
Ministerstwa Środowiska.

Chciałabym zapytać, czy państwo myślicie o tym – 
a jeśli nie, to podsunąć taką propozycję – aby wreszcie 
obydwa ministerstwa dokonały porozumienia i został 
przedłożony pewien diagram podziału kompeten-
cji i obowiązków z zakresem tych obowiązków. To 
bardzo ułatwiłoby pracę nad zagadnieniami zwią-

Wysoka Izbo!
Krótka zmiana, więc krótki komentarz do niej. 

Chciałabym doprecyzować i wyjaśnić, na czym tak 
naprawdę ta zmiana polega. Otóż rzeczywiście jest 
to konsekwencja prawa wodnego, które częściowo 
nakłada na urzędy żeglugi śródlądowej kompetencje 
związane z projektowaniem, nadzorem i realizacją 
inwestycji. Aktualnie te inwestycje są przeprowadza-
ne przez resort i przez regionalne zarządy gospodarki 
wodnej. Niemniej jednak takie kompetencje w prawie 
wodnym są i teraz trwa taka faza przygotowawcza 
dla tych urzędów.

My szczegółowo analizowaliśmy raport NIK, któ-
ry wskazywał, że administracja żeglugi śródlądowej 
jest jedną z najmniej dofinansowanych i najmniej do-
posażonych, jeśli chodzi o ten wymiar ludzki, wśród 
administracji w Polsce. Ma ważne, istotne zadania, 
mimo na razie mało istotnego znaczenia żeglugi śród-
lądowej w Polsce. Nasza bieżąca współpraca z urzę-
dami żeglugi śródlądowej to potwierdziła. Dotychczas 
funkcjonowało 8 równorzędnych urzędów żeglugi 
śródlądowej, małych urzędów. Żebyśmy mieli świa-
domość… My oczywiście chętnie byśmy te wszyst-
kie urzędy zachowali, stworzyli duże urzędy żeglugi 
śródlądowej, doposażyli wymiar ludzki, techniczny, 
niemniej jednak byłaby to kosztowna reforma i nie-
przystająca do tego wymiaru żeglugi śródlądowej, 
jaki aktualnie w Polsce mamy. Tak więc traktujemy 
tę administrację jako administrację uzupełniającą dla 
administracji gospodarki wodnej.

Nie likwidujemy urzędów – urzędy przekształ-
camy, pozostają dyrektorzy – natomiast dokonujemy 
pewnego przesunięcia. Dotychczas obsługa admi-
nistracyjna, prawna w zakresie danych osobowych 
i tych podstawowych elementów administracyjnych 
była realizowana dla urzędów przez nasze minister-
stwo. Przesuwamy te zadania do 3 urzędów central-
nych, którym będą podporządkowane delegatury. Nie 
odbieramy tym delegaturom zadań w postaci kontroli 
statków, w postaci kontroli co do egzaminów – w po-
staci prowadzenia bieżących działań, które dotych-
czas prowadziły. Do tych 3 urzędów przesuwamy 
nasze zadania administracyjne. I tak Bydgoszczy 
będzie podlegał Gdańsk, Giżycko, Warszawa; 
Wrocławiowi – Kędzierzyn-Koźle, Kraków. Urząd 
Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie z racji tego, że 
jest urzędem centralnym, jeżeli chodzi o kompeten-
cje egzaminacyjne, ale i nadzoruje realizację umowy 
o wodach granicznych, pozostaje urzędem bez dele-
gatur – ma wystarczające zadania własne.

Reforma nie generuje potrzeby dodatkowych środ-
ków. Przesunęliśmy środki, które były w dyspozycji 
resortu, przesuwając te kompetencje z resortu na 
urzędy. Ta mała reforma była przeprowadzana, jest 

(podsekretarz stanu A. Moskwa)
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(senator J. Rotnicka) śmy pewne obawy, ponieważ znamy te sprawy, znamy 
wieloletnią działalność RZGW w różnych rejonach 
Polski i wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, ale nie 
sądziliśmy, że będzie aż tak trudno. Dołączymy ten 
temat może do prawa wodnego.

(Wicemarszałek Maria Koc: To za chwilę.)
Teraz przechodzimy do żeglugi śródlądowej.
Wzięliście sobie państwo kolejny temat do zmian, 

do pewnych restrukturyzacji, ale jest to spowodowane 
i uzasadnione opinią Najwyższej Izby Kontroli, któ-
ra uważa, że w tej dziedzinie wobec planów, które 
mają być realizowane w żegludze śródlądowej, jest 
po prostu za mało osób i tych wszystkich projektów 
nie da się zrealizować.

Ja chciałabym jednak powiedzieć jeszcze o ta-
kiej sprawie, którą obserwuję albo raz w tygodniu, 
albo raz na 2 tygodnie, lecąc samolotem z południa 
Polski do Warszawy wzdłuż Wisły. Jak państwo za-
mierzacie… Kiedy będą jakieś projekty czy wstępne 
pomysły udrożnienia naszych 2 głównych rzek, czyli 
Odry i Wisły? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.
Oczywiście przygotujemy, jeżeli jest taka po-

trzeba, dokument, który by wskazywał w jasny, 
prosty sposób podział kompetencji pomiędzy nami 
a Ministerstwem Środowiska. W naszej opinii w tym 
codziennym naszym funkcjonowaniu kolizji nie ma, 
wręcz przeciwnie, jest bardzo sprawna współpraca. 
Minister Gajda osobiście przekazywał mi wszystkie 
kompetencje i zadania, które są związane z gospo-
darką wodną. Jeżeli jest potrzeba wskazania w prosty 
sposób… Tu też pewnie Ministerstwo Energii będzie 
ważne, bo hydroenergetyka też w to wchodzi… no, 
to takie kompetencje na pograniczu. Jak najbardziej, 
ja to sobie zanotowałam. Taką skróconą informację 
w jakiejś przystępnej formie graficznej przekażemy.

Co do Gdańska… Gdańsk zostaje. Oczywiście 
nie jest…

(Senator Sławomir Rybicki: Jako delegatura.)
Tak. Na dzień dzisiejszy, bo żebyśmy też wiedzie-

li… Braliśmy też pod uwagę, ile zadań bieżących 
poszczególne urzędy wykonują. Gdańsk ma teraz za-
trudnione 3 osoby. Dla porównania: Bydgoszcz – 7 
osób, Giżycko – 7, Kędzierzyn-Koźle – 6, Kraków – 5, 
Szczecin – 13, Warszawa – 8, Wrocław – 11. To jest 
najmniejszy urząd, więc właściwie w wyniku tej de-

zanymi z wodą, bo woda to nie tylko Ministerstwo 
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, ale także 
przede wszystkim szeroko rozumiane środowisko 
przyrodnicze, gdzie ta woda występuje w zasadzie 
wszędzie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Senator, prawo wodne będzie w następnym 

punkcie, ale rozumiem…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie, nie, ale tu też jest 

podział kompetencji, tak że jak…)
Rozumiem, dobrze. Pani minister odpowie.
Teraz pan senator Rybicki, potem pani senator 

Zając i oddamy głos pani minister.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Minister, ja chciałbym powtórzyć, a nawet 

nieco rozbudować pytanie, które zadawałem spra-
wozdawcy, mianowicie pytanie o racje, o meryto-
ryczne powody, dla których urząd, dyrekcja urzę-
du z Gdańska jest przenoszona do Bydgoszczy. 
Oczywiście, konsolidacja wynikająca z potrzeb prawa 
wodnego… To wszystko można zgrabnie uzasadnić, 
ale merytorycznie to się kompletnie nie broni, choćby 
z tego powodu, że już za chwilę rząd PiS ma realizo-
wać inwestycję przekopu Mierzei Wiślanej i w kolej-
nym miejscu niezbyt oddalonym od Gdańska będzie 
połączenie żeglugi morskiej właśnie ze śródlądową, 
z Bałtyku przez Zalew Wiślany na rzekę Elbląg czy 
też obok, na Szkarpawę, tak będzie wyglądała żeglu-
ga. No, zupełnie nie rozumiem, dlaczego się oddala 
dyrekcję urzędu od miejsca, gdzie styk żeglugi śródlą-
dowej z morską jest oczywisty, widoczny. Jest tam też 
lokalizacja urzędu morskiego, a więc łatwiej byłoby 
pewnie podejmować jakieś kwestie uzgodnieniowe 
czy inwestycyjne. Jaka jest racja, jaki jest powód tej 
zmiany? Bardzo proszę o informację.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Minister, kiedy Komisja 

Środowiska powzięła informację, pracując nad bu-
dżetem w zakresie dotyczącym działań tej komisji 
– posiedzenie komisji odbywało się w poniedziałek – 
że w piątek zostały podjęte decyzje o przejściu „Wód 
Polskich” do ministerstwa żeglugi śródlądowej, mieli-
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(podsekretarz stanu A. Moskwa) ta Odra będzie arterią międzynarodową, czy skończy 
się na tym, co mamy w tej chwili? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Nie wchodząc w rywalizację z panem senatorem 
Sławomirem Rybickim, pragnę zauważyć, że linie ko-
lejowe kończą się w Gdańsku, czyli to są końcówecz-
ki, a jest tam okręgowa dyrekcja kolei państwowych, 
podczas gdy np. w naszym województwie ta sieć jest 
20-krotnie większa, a jest tylko dyrekcja rejonowa, 
jeśli jest w ogóle jakakolwiek dyrekcja kolejowa.

(Senator Alicja Zając: Może stolicę przeniesiemy 
do Bydgoszczy.)

Mówimy oczywiście o żegludze, gdzie te propor-
cje są podobne. No, przebiega tu międzynarodowy 
szlak drogowy i będą olbrzymie inwestycje drogowe. 
Tak że u nas można poczuć zapach słodkiej wody, 
a w Gdańsku trudno o to…

(Senator Sławomir Rybicki: Co ty pleciesz?)
No, trudno o to, a ukrywałem się tam. Nawet rzeka 

Martwa Wisła jest słona.
Pierwsze pytanie. Dlaczego pani minister powie-

działa, że pani sercem jest za Gdańskiem, skoro jako 
urzędnik pani tutaj występuje? To po pierwsze.

Ale ważniejsze pytanie…
(Senator Sławomir Rybicki: Kompleksy bydgo-

skie.)
Właśnie. Gdańsk, Bydgoszcz – dwa bratanki… 

no, dwie siostry. Chodzi o port intermodalny. Może 
ustawa dzisiaj tego nie rozstrzyga, ale mówi się dużo 
o takiej wielkiej inwestycji dobrej dla Gdańska, do-
brej dla Bydgoszczy, dobrej dla Polski. To port inter-
modalny, a zatem inwestycja… Rzeczywiście widać 
słuszność tej dyrekcji, która ewentualnie będzie tym 
się zajmowała.

Wicemarszałek Maria Koc:

Jeszcze pani senator Zając. Bardzo proszę.

Senator Alicja Zając:

Bardzo przepraszam, Pani Marszałek, ale…
(Senator Jan Rulewski: Kolej, droga i rzeka.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Pani minister powiedziała o Banku Światowym, 

stąd przyszło mi do głowy pewne pytanie. Czy zo-

cyzji nie mogliśmy pozostawić urzędu tylko dlatego, 
że jest w ładnym miejscu, a trochę by tak było. Jednak 
nie zmienia to faktu, że mamy poważne plany co do 
Wisły. 3 lipca Port Gdańsk, a wiedzą państwo, że ta 
infrastruktura dostępowa do portów to jest priorytet 
w zakresie żeglugi śródlądowej, rozstrzygnął przetarg 
na wykonanie studium wykonalności – tutaj też czę-
ściowo odpowiem na pytanie – i najpóźniej do końca 
kolejnego roku będzie przygotowany szczegółowy 
projekt tego studium wykonalności dotyczący uże-
glowienia właśnie Wisły wraz z kompletną analizą. 
To jest troszkę inna metodologia niż w przypadku 
Odry. Tam podzieliliśmy na poszczególne elementy 
wykonanie tych studiów. Częściowo sami je wyko-
naliśmy, a częściowo zleciliśmy na zewnątrz. Ale 
z racji tych dotychczasowych zadań, które Gdańsk 
wykonywał, nie mogliśmy pozostawić tego urzędu 
w takiej postaci. Oczywiście całym sercem byśmy 
chcieli, żeby też była pełna jasność…

(Senator Sławomir Rybicki: Ale większość zadań, 
które czekają nas w tej okolicy… No, gigantyczne 
zadania.)

Dokładnie tak jest. Jednak patrząc na daty, na to, 
że jednak w tym 2019 r. ma być studium wykonalno-
ści, które wykonuje port, oczywiście we współpracy 
z urzędami, z nami, z podmiotami zainteresowa-
nymi… No, jednak ciągle jesteśmy w fazie planów. 
Nie ma tam też aktualnie dużych inwestycji w za-
kresie szeroko pojętej gospodarki wodnej, które by 
były powiązane z żeglugą, podczas gdy na Odrze 
tych inwestycji prowadzimy dużo. Remontujemy 
tam stopnie wodne, jest kwestia hydroenergetyki, 
a więc to wszystko to są bieżące inwestycje, m.in. 
też z udziałem Banku Światowego, i te inwestycje 
wymagają wsparcia osób od żeglugi śródlądowej. Ale 
oczywiście w przyszłości jak najbardziej tak, więc ja 
mam nadzieję, że my kiedyś wrócimy do tej dyskusji 
i będziemy mogli powiedzieć, że wszędzie potrzebu-
jemy silnych urzędów i jesteśmy na to gotowi. Jednak 
w chwili obecnej nie możemy tego zrobić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Wojciech Piecha. Proszę.
Potem pan senator Rulewski.

Senator Wojciech Piecha:
Ja chciałbym zapytać panią minister o to, jaką 

klasę żeglowności ma Odra od Kędzierzyna-Koźla 
do Szczecina i ile towarów tą Odrą spławiamy czy 
transportujemy. I jakie inwestycje… Jeszcze tylko 
dopytam: jakie inwestycje tam są poczynione i czy 
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(senator A. Zając) nych portów z uwzględnieniem żeglugi śródlądowej. 
Bydgoszcz jest jedną z opcji. Mamy bardzo szczegó-
łowe dane na ten temat. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Klich chce zadać pytanie? Proszę.

Senator Bogdan Klich:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, już w czasach austriackich powstał 

taki projekt, aby Kraków zabezpieczyć przed powo-
dzią przy pomocy tzw. kanału ulgi. Ten kanał został 
częściowo, w niewielkiej części, wybudowany dzięki 
doprowadzeniu wody do Skawiny. Czy są jakiekol-
wiek plany tego, żeby tę inwestycję przeprowadzić? 
Bo ona rzeczywiście mogłaby zapobiec takiemu lęko-
wi w Krakowie, jaki był w 2010 r. podczas tej wielkiej 
powodzi. Wydawało się, że pokona ona wały wiślane.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Mam pytanie związane z podstawowym hasłem 
i podstawową zasadą, którą kieruje się Prawo 
i Sprawiedliwość w prowadzeniu swojej polityki, 
czyli zrównoważonym rozwojem. Dlaczego są likwi-
dowane urzędy żeglugi śródlądowej w małych mia-
steczkach, dla których one stanowią pewnego rodzaju 
wartość dodaną, a pozostawiane są takie w dużych 
miastach, które, przyznam się, pewnie ich nawet nie 
zauważają jako urzędu? Ja być może coś pominąłem, 
ale… Proszę mi powiedzieć, jak to jest. Skoro jedną 
z podstaw tej ustawy czy tej noweli jest zwiększenie 
liczby zadań urzędów żeglugi śródlądowej, a NIK 
wskazuje niewystarczający stan zatrudnienia w urzę-
dach żeglugi śródlądowej, to jeśli się je likwiduje, to 
działa się przeciwko czy za?

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
Mnie się wydaje, że pani minister już mówiła na 

ten temat, ale proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: Mogę 
jeszcze raz powiedzieć.)

Czy jeszcze ktoś chce zadać pytanie?

stała dokonana weryfikacja planowanych inwestycji 
finansowanych z Banku Światowego?

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani Minister, oddaję pani głos.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.
Od razu się wytłumaczę. Powiedziałam, że je-

stem sercem za dużym urzędem żeglugi śródlądowej 
w każdym z tych miejsc, bez preferencji dla Gdańska 
i innych miast. Najchętniej widziałabym to jeszcze 
w kilku innych, gdzie potencjalnie też byśmy mogli 
to stworzyć.

Co do bardzo szczegółowego opisu inwestycji – ro-
zumiem, że odpowiem na piśmie, bo nie będę w stanie 
przedstawić liczb i odcinków.

(Senator Alicja Zając: Bardzo proszę.)
Oczywiście wiemy, że Odra jest bardziej zaawan-

sowana niż Wisła. Większość tych inwestycji, jak 
państwo wiedzą, ma charakter przeciwpowodziowy. 
O tym wiemy. Jest kilka inwestycji żeglugowych. 
Do inwestycji przeciwpowodziowych też podcho-
dzimy z perspektywy żeglugowej. To, co jesteśmy 
w stanie zrobić, projektując stopień wodny na tym 
etapie… Staramy się, żeby na chwilę obecną było 
to zgodne z tymi wymogami, jakie mamy na pozio-
mie Unii Europejskiej, staramy się też dostosować to 
do żeglowności. Jednak te inwestycje nie dokonają 
rewolucji – ani te aktualnie prowadzone w ramach 
Banku Światowego, ani w ramach pozostałych fundu-
szy czy POIiŚ, ponieważ są punktowe, udrażniające. 
Tak samo jest, jeżeli chodzi o przeładunki. Z tego 
roku nie mam danych, więc chętnie przedstawię…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, czyli…)
Jeżeli chodzi o port intermodalny…
(Wicemarszałek Maria Koc: …dla pani senator 

Zając będzie odpowiedź na piśmie, tak? Dobrze zro-
zumiałam?)

Dla pana senatora…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dla pana senatora 

Piechy. Dobrze. Przepraszam.)
Jeżeli chodzi o port intermodalny, to jesteśmy tutaj 

w dialogu z ministrem Słowikiem; niedawno było też 
w resorcie spotkanie z marszałkiem, z przedstawicie-
lami firm. Na razie jesteśmy na etapie analizowania 
tej koncepcji, ale traktujemy to jako poważny projekt. 
Nie mówimy „tak”, nie mówimy „nie”, natomiast rze-
czywiście widzimy potrzebę stworzenia intermodal-
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(wicemarszałek M. Koc) bić. No, wśród urzędów to wszystko nie rodzi aż tak 
dużych kontrowersji jak tutaj. Tak więc, jak myślę, 
może warto też z nimi porozmawiać o tym, jakie 
emocje to rodzi. Czujemy, że z urzędami jesteśmy, 
że tak powiem, na jednej barce. Cieszymy się z tych 
zmian, które są w prawie wodnym, cieszymy się tymi 
nowymi kompetencjami, które oni mają, no i też tą 
ustawą, jako całością, która ma duże znaczenie dla 
całej administracji żeglugi śródlądowej w Polsce. Tak 
że ja mam poczucie, że tej reformy nie zrobiliśmy in-
wazyjnie w stosunku do urzędów, bo to jest tak mała 
grupa, że możemy z nimi na co dzień rozmawiać. 
I tak też się dzieje.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jak rozumiem, pani 
minister tutaj deklaruje, że wzrośnie zatrudnienie 
i wzrosną płace, także w delegaturach, tak?)

Dokładnie tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Pani Minister, bardzo pani dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: 
Dziękuję bardzo.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatorów Wojciecha Piechę i Bogdana Klicha.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Grzegorz Peczkis.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Peczkis:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Rozpoczynając, chciałbym powiedzieć, że tak jak 

likwiduje się urzędy na rzecz delegatur, tak nowo 
powstałe ministerstwo… Ja życzę tym osobom, któ-
re tu są odpowiedzialne za to przekształcenie, za tę 
deprecjację wartości urzędu, żeby to ministerstwo 
zamieniono w delegaturę innego ministerstwa. I może 
doposażono osobowo i zwiększono wypłaty.

To, o czym tu mowa, dla małych miejscowości 
jak Kędzierzyn-Koźle – o nim będę mówił, bo jestem 
z tego regionu – jest oczywiście pewnym powrotem 
do ogólnej, polskiej rzeczywistości, pozbyciem się 
ostatnich marzeń. Dlaczego? Dlatego że każdy, kto 
wnikliwie obserwuje rzeczywistość okolic Odry 
z perspektywy Opolszczyzny, widzi, że z biegiem 
lat, od czasu, kiedy upadła komuna, następuje tylko 
i wyłącznie spadek wartości poszczególnych elemen-
tów Odry, począwszy od mostu, zestawu mostów na 
rzece Odrze w Kędzierzynie-Koźlu, który w trakcie 
remontu po powodzi w 1997 r. utracił możliwość ślu-

Chyba to już będzie koniec pytań.
Proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Dziękuję bardzo.
Nie odpowiedziałam pani senator na pytanie na 

temat Banku Światowego. Tę listę, którą teraz realizu-
jemy, traktujemy jak zamkniętą. Jeżeli chodzi o nową 
perspektywę finansowania, to nie mamy jeszcze de-
cyzji, czy będziemy korzystać ze środków Banku 
Światowego. Traktujemy tę ofertę jak inne instru-
menty pożyczkowe i nowych inwestycji z bankiem 
na razie nie podejmujemy, tylko czekamy do końca 
tej perspektywy, żeby się zakończyła, no, niestety na 
takich warunkach, na jakich ona jest.

Jeżeli chodzi o wątek Krakowa, to rzeczywiście, 
dzisiaj dostałam szczegółowe informacje na temat 
kanału, łącznie z finansami – tam jest spora kwota – 
plus taką analizę wariantową o tym, co by mogło być 
lepszym rozwiązaniem niż kanał, z rekomendacjami, 
z argumentami za i przeciw. Nie zapoznałam się z tym 
szczegółowo. Jeżeli jest potrzeba, chętnie podeślę 
tę analizę, po wcześniejszym zgłębieniu. Niemniej 
jednak jest to jeden z wariantów, które rozważamy. 
Ograniczeniem jest duży koszt, bo w międzyczasie 
te zaniedbania, do których tam doszło po poprzedniej 
analizie, która była wykonywana chyba 5 lat temu, 
dodatkowo ten koszt podwyższyły. Ale oczywiście 
prześlę te szczegółowe informacje.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo.)
My nie likwidujemy urzędów żeglugi śródlądowej 

i w żadnym z tych miast, w których aktualnie one 
funkcjonują, nie dojdzie do zmniejszenia liczby eta-
tów. Gdyby tak było, to doszłoby do likwidacji. My 
je przekształcamy z urzędów w delegatury. Dyrektor 
urzędu stanie się dyrektorem delegatury. Mamy do-
datkową pulę środków do dyspozycji tudzież na do-
datkowe etaty, tudzież na ewentualne podwyżki. My 
widzimy potrzebę podwyżek w tych urzędach. Po 
rekrutacjach, po codziennej współpracy… To jest 
niezwykle cenna kadra i ograniczony zasób, który 
w Polsce mamy, widzimy to, poszukując nowych 
osób. Ja rozumiem, że jest pewnie jakiś element 
prestiżu, że jest to urząd, a nie delegatura, niemniej 
jednak nie wpływa to w żaden sposób na liczbę eta-
tów. Ta liczba etatów pozostanie, albo, w niektórych 
sytuacjach, zostanie zwiększona. Nie zmniejszymy 
też wynagrodzeń, bo i nie ma czego zmniejszać. To 
są obecnie tak niskie kwoty, że nie jesteśmy w sta-
nie ich zmniejszyć. I absolutnie nie chcemy tego ro-
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(senator G. Peczkis) dowany 4 lata. Te śluzy bez powodzenia remontowane 
są do dziś. Tak to wygląda w praktyce. Jeśli chodzi 
o żeglowność Kanału Gliwickiego, to założenie, że 
będzie on remontowany etapami, jest o tyle mylne, 
że nie da się tam zrobić obwodnicy, tak jak to ma 
miejsce w przypadku dróg transportu kołowego, którą 
omija się element remontowany. Jeżeli remontujemy 
etapami, to kanał będzie nieżeglowny tak długo, jak 
długo będą wykonywane jakiekolwiek prace remon-
towe. To tyle, jeśli chodzi o transport barek ze Śląska 
do Kędzierzyna-Koźla.

No więc teraz próbujemy… W tym roku był wyko-
nywany taki eksperyment: transport barką nawozów 
z Azotów, z Kędzierzyna-Koźla, omijający wszyst-
kie dziwne miejsca, aż do Szczecina. Tak, on tam 
troszkę wcześniej… Ale to pomijam. Co się okazu-
je? Transport jest niemożliwy, nawet barką o bardzo 
małym zanurzeniu. To była stara barka z Odratrans. 
Takich barek w Europie już się nie produkuje. 
W Europie projektuje się i buduje barki o większym 
zanurzeniu, a te nie przepłyną przez Odrę.

Trzeba w tym momencie przerwać to narzekanie, 
trzeba powiedzieć coś dobrego, trzeba pochwalić 
rząd za kilka pięknych inwestycji, które on realizu-
je. Przede wszystkim rząd i ministerstwo realizu-
ją europejski projekt pogłębienia Odry na odcinku 
mniej więcej od Świnoujścia do Szczecina, a to się 
wpisuje w europejski plan, który Europa zatwierdziła 
i pokazała już bodajże w roku 2006. To jest mapa 
europejskich szlaków, mapa dotycząca Polski, mapa 
pokazywana przez Europę. Pani minister zakwestio-
nowała jej prawdziwość. Jeżeli istnieje inna – to jest 
mapa ze stron europejskich – to proszę ją przedstawić. 
Uprzejmie poproszę o odpowiedź na piśmie, o załą-
czenie tej nowej mapy, jeśli ta jest nieaktualna. Na tej 
mapie widać, że Europa korzysta z odrobiny kanałów, 
które… Tutaj jest zaznaczony ten, który właśnie te-
raz jest budowany. Dalej jest odejście na Berlin i na 
wysokości Berlina jest port pełnomorski. To jest plan 
Europy, a my jesteśmy częścią tego planu na tych stu 
kilkudziesięciu kilometrach, które teraz są pogłębiane 
do 12,5 m. A więc to tyle, jeśli chodzi o Europę. Jest 
mierzeja, jest wyznaczony ten krótki odcinek i jest 
fantastyczna rzecz – która jest niezaznaczona na tej 
mapce, ale ja ją mogę udostępnić – to znaczy rząd 
polski robi stopień wodny w Malczycach. I to jest 
bezwzględnie państwa wielki sukces, i za to państwu 
dziękuję i gratuluję.

Ale wróćmy w końcu do problemów Odry. 
Ewentualnego transportu, który nie jest realizowany 
– ja bym chciał się pomylić – nie będzie. Dlaczego nie 
będzie? Żeby realizować transport na skrzyżowaniu, 
potrzebny jest port. Najlepiej oczywiście byłoby wy-
korzystać te porty, które istniały, bądź infrastrukturę, 
którą można wyremontować i przerobić. Oczywiście 
można byłoby to robić, ale za kadencji tego rządu port 

zowania barek, wówczas pełnowymiarowych. Nie 
dlatego, że śluza jest za mała, ale dlatego, że kanały 
doprowadzające do śluzy nie pozwalają na to, żeby 
barka do nich wpłynęła. Była jedna barka pełnoga-
barytowa, od Koźla do Raciborza, i w związku z tym 
ta barka, jako absolutny monopolista, obsługiwała 
wydobycie kruszyw. Barka uległa zdewastowaniu. 
Upłynął czas. W związku z tym teraz od Koźla 
do Raciborza nie ma mowy o żadnym pogłębianiu 
i o żadnej żeglowności. Jest to odcinek wyłączony, 
pozostawiony naturze. I nawet coroczne spławy tą 
rzeką, dokonywane dość gwarnie przez dużą liczbę 
ludności, pokazują, że czasem nawet ponton trzeba 
przeciągnąć przez mieliznę. W takim stanie jest ten 
odcinek, a więc to jest totalna bajka.

Jeśli chodzi o odcinek od Kędzierzyna-Koźla do 
Odry, to pani minister weszła ze mną na posiedze-
niu komisji w dyskusję na temat ewentualnej klasy 
żeglowności. Tu nie ma, Pani Minister, miejsca na 
dyskusję, ponieważ sprawa jest już przesądzona. 
Na Odrze zostanie postawiony nowy most kolejowy 
w ramach modernizacji linii E30. To jest linia ko-
lejowa, a więc ten most będzie żelazny, ciężki. No, 
Opole Główne, Odra, Opole Zachodnie… Ten most 
będzie w III klasie. Z czego to wynika? Nie z tego, 
że mostu nie można byłoby podnieść. Można by go 
podnosić dowolnie, aczkolwiek odległość pomiędzy 
nowo budowanym mostem a stacją Opole Główne 
jest tak mała, że należałoby również podnieść stację, 
a to już jest niemożliwe. I w związku z tym między 
bajki można włożyć opowieści o tym, że Odra będzie 
miała IV klasę żeglowności. Założenia przyjęte już 
przez państwa poprzedników, przez Ministerstwo 
Środowiska, wykluczają to. A co to znaczy w rze-
czywistości? W rzeczywistości to oznacza, że Odra 
na ogólnoeuropejski rozwój nie ma szans. Dlaczego? 
Dlatego że żeby korzystać ze środków TEN-T, trzeba 
dysponować minimum IV klasą. Klasa III nie jest 
finansowana z tych środków. Innymi słowy, nie ma 
co liczyć na dotację rzędu 80%. I tutaj dochodzimy do 
sedna, dochodzimy do pieniędzy. Bez tych pieniędzy 
jakiekolwiek dalsze działanie jest niemożliwe, ale nie 
tylko o to chodzi.

Wróćmy jeszcze na chwilkę do tej Odry, a właści-
wie do połączenia Odrą ze Śląskiem, czyli do Kanału 
Gliwickiego, ciągnącego się 40,6 km. Kanał Gliwicki 
był budowany w ciężkich czasach przedwojennych, 
bez ciężkiego sprzętu. Ten kanał z 6 śluzami został 
wybudowany w okrągłe 4 lata. Miał fatalną nazwę, 
która chwaliła człowieka ówcześnie rządzącego kra-
jem niemieckim. Nazwa z biegiem czasu znikła, ale 
Kanał Gliwicki przez kilkadziesiąt lat całkiem dobrze 
funkcjonował, aż nastała wolna Polska. W 2012 r. 
zaczęto remontować śluzy tego kanału, który był bu-
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(senator G. Peczkis) zuje się, że nikogo więcej nie ma już zapisanego do 
dyskusji.)

(Głos z sali: To jeszcze 5 minut.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To może proszę kon-

tynuować.)
(Głos z sali: Nie ma nikogo.)
Mogę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, proszę kontynu-

ować. Przepraszam, ale…)
Skończę zaraz. Ja rzadko mówię, Pani Marszałek, 

ale to są akurat sprawy, które…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak, tak, proszę.)
Przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja myślałam, że jesz-

cze ktoś jest zapisany.)
Nie ma na Odrze… Ja mieszkam przy Odrze. Nie 

chodzą po Odrze pogłębiarki. Pokażcie, proszę, może 
na piśmie, odpowiedź na pytanie, gdzie tak jest, jeśli 
jest. Gdzie i w jakim czasie pracują pogłębiarki na 
odcinku Opole – Kędzierzyn-Koźle? W jakim czasie, 
ile pogłębiarek, ile kruszywa zostało urobionego i jak 
czyszczona jest droga wodna?

Kolejna sprawa to szkoły żeglugi śródlądowej. 
Państwo promujecie Wrocław nie tylko ze wzglę-
du na przekazywanie tam kompetencji do obsługi 
transportu, ale również budujecie tam szkołę żeglu-
gi śródlądowej. Szkoła, która jest w Kędzierzynie-
Koźlu, funkcjonuje od 50 lat. I mnie ostatnio po pro-
stu trafiło, jak zobaczyłem reklamę nowej szkoły we 
Wrocławiu, w której prezentowano wnętrza szkoły 
w Kędzierzynie-Koźlu.

(Senator Adam Gawęda: Kpina.)
Laboratoria szkoły w Kędzierzynie-Koźlu posłu-

żyły na klipie do reklamowania szkoły we Wrocławiu. 
I to już jest, proszę państwa…

(Senator Adam Gawęda: Kpina.)
Ja nie mam nazwy na to, co to jest. Ja bym pań-

stwu powiedział, ale musiałbym zacząć przekli-
nać, a jesteśmy w Senacie. I co się okazuje? No, tak 
jest. Jeżeli tak, to jest to jedyne ministerstwo, które 
w tym względzie… Bo pani mi zarzucała, że trzeba 
przyjść i porozmawiać, ale ja z wami rozmawiałem 
wielokrotnie – z ministrem Materną, z ministrem 
Witkowskim. Państwo dostaliście pełnię władzy, jeśli 
chodzi o wody. Był do niedawna pewien dysonans 
pomiędzy Ministerstwem Środowiska a nowo po-
wstałym ministerstwem żeglugi śródlądowej, ale to 
zostało wyczyszczone. Państwo otrzymaliście peł-
nię uprawnień. W związku z tym pozostaje tylko 
i wyłącznie wierzyć – ja mam dużą wiarę w ludzi 
– i apelować… Jeżeli chcecie mówić o transporcie, 
jeżeli chcecie Polakom obiecywać żeglowność Odry, 
to najpierw posprawdzajcie, czy zapewnienie żeglow-
ności na poziomie IV klasy, podczas gdy projektowa-
ne teraz do budowy mosty dotyczą III klasy, to nie 
jest iluzja. Tego nie wolno robić nikomu – nie wolno 

na skrzyżowaniu rzeki Odry i Kanału Gliwickiego, 
które mogły obsługiwać te połączenia, został sprzeda-
ny. Ja o tym państwa wielokrotnie na piśmie informo-
wałem. Odpowiedzi, jakie uzyskiwałem od ministra 
Materny, nie nadają się do publikacji ani do mówienia 
o nich głośno. Nijak to się ma do deklaracji, jakie 
były składane przez polski rząd. Nijak to się ma do 
obietnic wyborczych, jakie składaliśmy. 35,5 hektara 
portu – terenu wyjątkowego, strategicznego – zostało 
sprzedane za 14,5 miliona zł. Za 14,5 miliona zł! Żeby 
było ciekawiej, w tej kwocie kilka milionów jest prze-
znaczonych na rzecz realizacji dla tego inwestora, któ-
ry port zakupił. Żeby było ciekawiej, w najbliższym 
czasie nie jest planowane w tym porcie wykorzystanie 
funkcji portowych. Państwo mieliście o tym wiedzę. 
Ja państwa o tym informowałem.

(Senator Alicja Zając: Komu sprzedał?)
Państwo nie drgnęliście, w tym względzie nie 

skorzystaliście z możliwości zakupu. A więc jeśli 
ktokolwiek będzie mówił o tym, że chce, że zamierza 
na Odrze uruchomić transport, to zgoda, ale pomię-
dzy Szczecinem i Świnoujściem, przy wykorzystaniu 
tego, na co nam Niemcy pozwalają, bo jest im to po-
trzebne życiowo do realizacji ich celów.

Jeżeli ktoś mówi o kanale północ-południe łączą-
cym Czechy z Bałtykiem… Tak, ten kanał jest nanie-
siony na tę mapkę europejską. To nie jest tajemnica. 
To jest kanał, który łączy Czechy z Bałtykiem przez 
Niemcy.

Jeżeli ktoś mówi o tym, że będziemy realizo-
wali energetykę wodną, to znaczy, że wyklucza 
transport. Dlaczego? Energetyka wodna wymaga 
spiętrzeń. Francuzi mają energetykę wodną, nie 
mają transportu. Niemcy mają transport, nie mają 
energetyki wodnej. Ja się tym zajmuję. Jeżeli ktoś 
poważnie myśli o energetyce wodnej… W latach 
siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaprojekto-
wano zestaw stopni wodnych dla energetyki od 
Warszawy do Bałtyku. Miało być ich 8, jest tylko 
1 stopień, we Włocławku. I to jest podejście do 
energetyki wodnej. Oczywiście to podejście wyklu-
cza możliwość realizacji transportu, co się powinno 
rozumieć samo przez się.

O porcie mówiłem… Brak bieżącego utrzymania 
dróg wodnych… Jeżeli państwo…

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale czas się skończył, 
Panie Senatorze.)

Przepraszam. To jeszcze poproszę o 5 minut 
w drugiej turze.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
(Senator Jadwiga Rotnicka: To proszę kontynu-

ować.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, to 

właśnie jest druga tura. Ale bardzo proszę, bo oka-
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(senator G. Peczkis) Przystępuję do krótkiego omówienia ustawy doty-
czącej zmiany ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw.

Na wstępie chciałabym powiedzieć, że po raz 
kolejny zmieniamy ustawę – Prawo wodne. Dzisiaj, 
kiedy mija rok od uchwalenia ostatniej noweli i pół 
roku obowiązywania ustawy, okazuje się, że jest ona 
nadal pełna luk, niespójności, nawet błędów, i wywo-
łuje liczne wątpliwości interpretacyjne. Przedkładana 
dzisiaj przez rząd nowela ma te mankamenty usunąć 
i rzeczywiście ku temu zmierza.

Przystąpię do krótkiego omówienia kilku naj-
ważniejszych, najbardziej istotnych elementów, 
które są w tej noweli ujęte. Jedną ze zmian jest do-
danie art. 75a, który zakazuje wprowadzania wód 
opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte 
lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej słu-
żące do odprowadzania opadów atmosferycznych, 
zawierających substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego… Bardzo dobry zapis. 
I tutaj jeszcze muszę powiedzieć, że wszyscy ci, 
którzy wody opadowe w domach jednorodzinnych 
odprowadzają rynnami do gruntu, nie będą podle-
gali tym przepisom.

Druga sprawa, która jest moim zdaniem również 
istotna. Mianowicie wprowadzono art. 187a mówią-
cy o tym, że „w kosztach projektowania lub wyko-
nywania urządzeń wodnych może uczestniczyć ten, 
kto zamierza odnosić z nich korzyści”, przy czym 
oczywiście w pozwoleniu wodnoprawnym będzie 
dokonany już podział kosztów między obie strony.

Cóż jest jeszcze takiego, co rzeczywiście jest 
novum albo bardzo wyraźnie precyzuje zmiany? 
Ustalono minimalny próg, od którego pobiera się 
opłaty za usługi wodne. Ten próg wynosi 20 zł.

I wreszcie nowela wprowadza przepis przejściowy 
wskazujący, że z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie dokony-
wany zwrot gminom utraconych dochodów z tytułu 
zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów pod 
wodami powierzchniowymi płynącymi jezior oraz od 
gruntów zajętych pod zbiorniki sztuczne. Dotychczas 
było tak, że traktując te grunty pod wodami… Podatki 
wpływały do lokalnych jednostek. Teraz to będzie już 
jednoznacznie sprecyzowane.

Jest oczywiście jeszcze szereg innych uregulowań, 
m.in. uproszczeń administracyjnych, biurokratycz-
nych. Mianowicie, jeżeli ktoś będzie chciał na trasie 
zalewowej postawić budowlę okresową typu budka 
z lodami czy smażalnię ryb, to oczywiście nie będzie 
musiał mieć pozwolenia na posadowienie tego.

Przede wszystkim doprecyzowano jeszcze pewne 
pojęcia, określając, co do kogo należy. Mianowicie 
przesądzono, że stopnie wodne będą należały do ka-
tegorii budowli przeciwpowodziowych i doprecyzo-
wano definicję określenia „przerzuty wód”.

nikomu drwić z Polaków. Jest taki wiersz, pan premier 
go ostatnio przywoływał:

„Który skrzywdziłeś człowieka prostego
Śmiechem nad krzywdą jego wybuchając,
Gromadę błaznów koło siebie mając
Na pomieszanie dobrego i złego”…
Początek jest ładny, końcówka jest straszna:
„Lepszy dla ciebie byłby świt zimowy
I sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta”.
To jest oczywiście potworne, ale każdemu, kto 

próbuje obiecywać cuda-niewidy, cuda-wianki, cze-
reśnie na wierzbie… Jeżeli chcecie odpowiedzial-
nie realizować rozwój żeglugi śródlądowej, rozwój 
państwa… Proszę państwa, mijają 3 lata naszych 
rządów. Cały Kanał Gliwicki, z 6 śluzami, wybu-
dowano w 4 lata, a od roku 2012 nie potrafimy wy-
remontować śluz. To oczywiście nie jest zarzut do 
pani minister, absolutnie. Pani Minister, to nie jest 
do pani uwaga. To są doświadczenia… Ja sobie zdaję 
sprawę, że walczymy z zastojem z kilkudziesięciu lat. 
To jest dla mnie oczywiste. Ja sobie zdaję sprawę, że 
walczymy z konsekwencjami zaniedbań poprzednich 
władz. Upadek tych władz, poziom ich niebywałej 
ignorancji i arogancji… Ale ponosimy też ciężar od-
powiedzialności za składanie obietnic Polakom. Nie 
wolno składać obietnic na wyrost. Tak więc jeśli ktoś 
mówi o IV klasie żeglowności, to niech ma ku temu 
jakikolwiek dokumenty i poparcie. Dziękuję.(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 912, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 912 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Środowiska, panią senator Jadwigę Rotnicką, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie i Panowie Senatorowie! Pani Minister!
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(senator sprawozdawca J. Rotnicka) …która idzie do kanalizacji burzowej, to ona już 
nie jest czysta i jest…

(Senator Jan Rulewski: Tak, zgoda.)
…w systemie zamkniętym.

Senator Jan Rulewski:
Ale teraz bywa tak, że ludzie oszczędzają wodę 

i nawet tę z dachów, z posadzek, wykorzystują do 
celów, powiedzmy, gruntowych, czyli wykorzystują 
ją do podlewania. Czy oni wobec tego będą z tego 
tytułu płacić za tę wodę, która niejako w mniemaniu 
tej ustawy – chyba że się mylę – jest odprowadzana 
do instalacji burzowej?

(Senator Jadwiga Rotnicka: Od czystej wody?)
Ona jest czysta, spada tylko na posadzkę beto-

nową, po czym jest wykorzystywana do podlewania 
działek.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie bardzo rozumiem, 
jak coś może spadać na powierzchnię o kilku metrach 
kwadratowych i ta woda…)

Jakich kilku?
(Senator Jadwiga Rotnicka: …i ta woda nie jest 

zbierana. Gdzieś musi być zbierana.)
To wyjaśnię, że ja ze 100 m2 dachu zbieram desz-

czówkę, to jest paręnaście ton wody rocznie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Ale rynną do beczki, 

nie wiem… Do czego?)
Tak, tak.
(Senator Jadwiga Rotnicka: No to pan sobie będzie 

podlewał i tak można robić…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję…)
Wiem, że można robić, tylko czy opłata nie jest 

skalkulowana tak, że ja mam powierzchnię z zabu-
dową, w mniemaniu, że woda z tamtej powierzchni 
zabudowanej jest odprowadzana do burzówki…

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pani senator ma coś do dodania?

Senator Jadwiga Rotnicka:
To znaczy ja powiem tak: o takie filozoficzne po-

dejście proszę zapytać panią minister. O tym napraw-
dę nie rozmawialiśmy. Zresztą podobne filozoficzne 
podejście będę miała do drugiej ustawy, którą będę 
prezentować, mianowicie w sprawie rzeczy znale-
zionych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pani senator?
Nie ma, nie widzę chętnych. Bardzo dziękuję.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję.)

Nie będę mówiła szczegółowo o wszystkich 
zmianach, bo możecie państwo zapoznać się z nimi 
w opracowaniach legislacyjnych, które do nas dotarły. 
Chciałabym tylko powiedzieć, że to zagadnienie było 
dość szczegółowo omawiane przez stronę rządową. 
Nie było wielkich dyskusji.

Po krótkiej dyskusji w głosowaniu jednogłośnie 
ustalono, że będziemy kierować tę ustawę do Senatu 
z prośbą o przyjęcie jej bez poprawek. To tyle tytułem 
wprowadzenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie?
Pan senator Rulewski? Proszę.
(Senator Mieczysław Augustyn: Niezmordowany 

senator Rulewski.)

Senator Jan Rulewski:

Senator sprawozdawca… Tak, ożywiłem się.
Tam jest wprowadzona opłata minimalna 20 zł. 

A dlaczego nie 0 zł, jeśli coś…

Senator Jadwiga Rotnicka:
No bo wtedy to już nie byłaby opłata, jeżeli by-

łoby 0 zł.
(Senator Jan Rulewski: No, jeśli nie wykorzystu-

ję… Jeśli nie musiałbym płacić więcej niż 5 zł, to 
dlaczego mam płacić 20 zł?)

Proszę zapytać stronę rządową o to, co legło u pod-
staw ustalenia tej granicy. O tym nie było mowy.

Senator Jan Rulewski:
Drugie jest już bardziej skomplikowane. Wyjaśniła 

pani senator sprawozdawca, że nie będzie się płaciło 
za odprowadzanie wód deszczowych, jeśli wsiąkają 
one w grunt. Prawda?

Senator Jadwiga Rotnicka:
Oj nie, tylko tych czystych, niezanieczyszczo-

nych…
(Senator Jan Rulewski: Czystych, czystych. No, 

deszczówkę traktuję jako czystą.)
…z posesji własnej, bo jeżeli jest to deszczówka…
(Senator Jan Rulewski: Tak, z posesji własnej.)
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek M. Koc) Senator Jan Rulewski:

Tak, wyjaśniła pani, przynajmniej co do pierwsze-
go pytania… Przyczyną tych 20 zł są koszty manipu-
lacyjne, jakie by powstały, gdyby należało wszcząć 
decyzję… Czyli, jak rozumiem, to będzie płacił każdy 
posiadacz nieruchomości?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: 
Mówimy tutaj o usługach wodnych…)

Tak.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: Czyli 
tak naprawdę mówimy o wszystkich opłatach wod-
nych, które wszczynamy… Nie mówimy o taryfach, 
tak?)

Nie, nie mówimy. Tylko o tej opłacie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: Czyli 
te taryfy za wodę i ścieki czy wszystkie usługi wodne, 
szeroko pojęte, zarówno od podmiotów indywidual-
nych, jak i gospodarczych…)

Czyli też odprowadzanie tej wody burzowej?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: 
Wszystko. Wszystkie usługi wodne…)

To właśnie pytanie dotyczy tego: skoro to może 
mieć wartość mniejszą, to dlaczego 20 zł trzeba pła-
cić? Dlaczego urząd sobie jak gdyby pobiera awansem 
20 zł na to, jak myślę, i jak pani wyjaśniała, gdy będą 
wszczynane postępowania… A gdy nie będą wszczy-
nane postępowania?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Więc tych 20 zł właśnie nie trzeba płacić.
(Senator Jan Rulewski: Nie trzeba?)
Czyli zwalniamy, nie wszczynamy postępowania, 

do 20 zł w przypadku usług wodnych…
(Senator Jan Rulewski: Aha.)
To jest ten limit, ten próg, który przyjęliśmy jako 

próg opłacalności. W przypadku wyższych kwot przy 
usługach wodnych… Ale to absolutnie nie dotyczy 
deszczówki i tych wszystkich innych rzeczy, bo to 
jest z natury bezpłatne… Zamknięty obieg gospo-
darki, w tym gospodarki wodnej, jak najbardziej jest 
preferowane ponowne zużycie wody, jest to też obieg 
zamknięty i tutaj cały ten schemat…

(Senator Jan Rulewski: Aha, aha.)
Tego w ogóle nie zmieniamy, a wręcz zachęcamy, 

żeby takie praktyki podejmować.
(Senator Jan Rulewski: Tak, dobrze. To drugie, 

tzw. filozoficzne, też pani wyjaśniła, czyli jeśli ja zbio-

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki 
morskiej i żeglugi śródlądowej.

Jest z nami pani minister Anna Moskwa. Czy pani 
minister pragnie zabrać głos?

Bardzo proszę, Pani Minister.
Będzie też można zadać te pytania.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie będę dużo opowiadać o zakresie tej noweliza-

cji, ponieważ pani senator doskonale zrelacjonowała 
i intencję, i szczegółowe uregulowania. Jeszcze tyl-
ko jedna ważna zmiana: trwałość pozwoleń będzie 
zmieniona, jest zmiana z 20 na 30 lat. W przypadku 
dużych inwestycji, jak pokazały nam np. Malczyce, 
będzie zasadne, żeby ponownie o to pozwolenie się 
nie ubiegać.

Od razu może się odniosę do sprawy tych 
20 zł, tak będzie prościej. O co chodzi? Przy 
tych 20 zł nie będziemy wszczynać postępowa-
nia. Oceniliśmy, że ten koszt 20 zł to jest znaczek 
plus – bo to są małe decyzje – minimalny czas 
pracy urzędnika, bo to jest standardowy formu-
larz, który wysyła, ewentualnie ponaglenie czy 
telefon, czy inne czynności zmierzające do wy-
egzekwowania tej opłaty… Przy 20 zł to się po 
prostu nie opłaca. Jest to powszechny standard. 
W przypadku wielu postępowań to są nawet wyż-
sze kwoty. Z racji tego, że my tych małych opłat 
mamy sporo, kwotę 20 zł przyjęliśmy jako próg 
opłacalności, głównie w przypadku wysyłania 
korespondencji.

Jeżeli chodzi o wody opadowe, to nic się tu nie 
zmienia. To, co tak naprawdę wprowadziliśmy, to 
tylko doprecyzowanie, że wody opadowe to nie ścieki. 
Bo dotychczas była taka definicja, więc te wszystkie 
przepisy, które dotyczyły ścieków, dotyczyły również 
wód opadowych. Teraz doprecyzowaliśmy, że wody 
opadowe to nie są ścieki. Szczególnie w przypad-
ku substancji niebezpiecznych było konieczne, żeby 
to doprecyzować i usunąć różnice interpretacyjne. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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Ustawa o zmianie ustawy o rzeczach znalezionych

(podsekretarz stanu A. Moskwa) liczników. Tak że to nie jest tak, że cała ta noweliza-
cja… bo nowelizacja wchodzi…

(Senator Jerzy Czerwiński: Nie jest samoistny, 
tylko towarzyszy innemu…)

Dokładnie tak. Jest po prostu częścią przepisu, 
który aktualnie obowiązuje, a to jest okres przejścio-
wy, tak aby wprowadzić urządzenia do opomiarowa-
nia wody i ścieków.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: 
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 dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o rzeczach znalezionych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 920, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 920 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, panią 
senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator Sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Ponownie staję tutaj za pulpitem, żeby państwu 

przekazać sprawozdanie z posiedzenia komisji, o któ-
rej pani wspomniała, dotyczące zmiany ustawy o rze-
czach znalezionych.

Wydaje się, że jest to bardzo drobna sprawa, ale 
w pewnym sensie ma ona znaczenie dla każdego 
z nas, jednocześnie nie w pełni rozwiązuje problem 
filozoficzny, o którym wspomniałam. Otóż ustawa 
o rzeczach znalezionych powiada: kto znalazł pienią-
dze, papiery wartościowe, kosztowności lub rzeczy 
o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej 
i nie zna osoby uprawnionej do ich odbioru lub nie 
zna jej miejsca pobytu, oddaje rzecz niezwłocznie 
właściwemu staroście. Tyle było dotychczas zapisane 
w ustawie.

Na czym polega nowela? Do tego zapisu dodaje 
się ciąg dalszy: „chyba że znalezione zostały jedy-

rę ze swojego dachu itd., to jest to obieg zamknięty 
i z tego tytułu nie będę w żaden sposób obciążany…)

W żaden sposób. Jedynie podmioty gospodarcze, 
powyżej 3,5 ha… To jest już inna opłata za utraconą 
retencję.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, tak dla uzu-
pełnienia. Pytam o to dlatego, że w jednym z najwięk-
szych parków w Kopenhadze nie korzysta się z żadnej 
innej wody, wykorzystuje się tylko wodę opadową, 
oczywiście padającą nie tylko w parku, ale również 
z terenów zabudowanych.)

Ja mam nadzieję, że „Wody Polskie” żadnego 
wniosku o zapłatę do pana senatora w temacie tej 
deszczówki nie wysłały…

(Senator Jan Rulewski: Kopenhaga…)
…bo takiej opłaty nie ma. To dobrze.

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

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister! Tu 

jest jeden bardzo ciekawy przepis o wejściu w życie: 
1 stycznia 2021 r. Na ogół tak odległe terminy usta-
lane są wtedy, kiedy jest jakiś proces tworzenia, np. 
systemu informatycznego. Dlaczego dajecie tak długi 
okres, tak długą vacatio legis? Na co? Co tu jest takim 
czasochłonnym procesem?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Anna Moskwa: Czy 
pozostałe pytania…)

Czy będą jeszcze jakieś pytania?
Chyba już nie. To jest ostatnie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki Morskiej 
i Żeglugi Śródlądowej  
Anna Moskwa:
Ja doprecyzuję, bo tu jest pewne nieporozumienie. 

Wynika to z tego, że aktualnie art. 36, czyli wprowa-
dzanie powszechnych urządzeń do opomiarowania 
wody i ścieków, wchodzi w życie właśnie od tego 
roku. Aktualnie, jeżeli chodzi o zbieranie opłaty pod-
wyższonej – my tutaj korzystamy z systemu kontro-
lowania podmiotów – wprowadzamy tą nowelizacją 
obowiązek składania deklaracji, a ten artykuł dotyczy 
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Ustawa o zmianie ustawy o Służbie Ochrony Państwa

(senator sprawozdawca J. Rotnicka) Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, panią 
senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.
(Głos z sali: O, seria.)

Senator Sprawozdawca 
Jadwiga Rotnicka:
Mam serię sprawozdań, wobec czego nie szłam 

na własne miejsce.
Tę ustawę, Wysoki Senacie, właściwie prezentuję 

w zastępstwie pana senatora Zientarskiego. Ustawa 
dotyczy zmiany ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

Jest to ustawa, która nowelizuje ustawę z 8 grud-
nia 2017 r. Ma ona na celu modyfikację regulacji do-
tyczącej uposażenia funkcjonariuszy Służby Ochrony 
Państwa w zakresie dodatków o charakterze stałym, 
czyli dodatku specjalnego oraz dodatku uzasadnio-
nego szczególnymi kwalifikacjami, warunkami lub 
miejscem pełnienia służby. Jednocześnie ustawa okre-
śla, jakiej wysokości te dodatki mogą być. Otóż doda-
tek specjalny nie może przekroczyć wysokości 50% 
uposażenia zasadniczego, ale nie może być mniejszy 
niż 1%, a dodatek za szczególne kwalifikacje może 
być w wysokości 20% uposażenia zasadniczego. Te 
oba dodatki łącznie nie mogą przekroczyć 75% upo-
sażenia zasadniczego i są ustalane na okres roku.

Pochodną tych wprowadzanych zmian jest rów-
nież zwiększenie w latach 2018–2027 wysokości 
maksymalnego limitu wydatków z budżetu państwa 
będących skutkiem finansowym zmienianej ustawy.

Komisje obradowały w dniu 23 lipca. Uznały, że 
te dodatki są słuszne. Nie podjęto większej dyskusji. 
Ustawa została przyjęta bez poprawek i komisje pro-
szą Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy. 

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie? Nie. 
Dziękuję.

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. Nie 

ma z nami wnioskodawców.
Tak więc, Szanowni Państwo, otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do dys-

kusji się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.

nie pieniądze, a ich kwota nie przekracza 100 zło-
tych lub równowartości tej kwoty obliczonej we-
dług kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy 
Bank Polski z dnia znalezienia pieniędzy, a w przy-
padku gdy w tym dniu nie ogłoszono takiego kursu, 
według ostatniego kursu ogłoszonego przed tym 
dniem”. Tu nie ma właściwie żadnej nowości, je-
żeli chodzi o zwrot rzeczy znalezionych. Zawsze 
właściwym organem, któremu tę zgubę należało-
by oddać, jest starosta właściwy albo ze względu 
na miejsce, w którym rzecz znaleziono, albo ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby, która tę 
rzecz znalazła.

Prawo powiadało, że starosta może odmówić przy-
jęcia tej zguby. I co wtedy? Człowiek, który znalazł, 
znalazca, jedzie niepotrzebnie, nie wie, co z tym zro-
bić, nie wie w ogóle, co z tą rzeczą znalezioną zrobić, 
zwłaszcza jeżeli chodzi o pieniądze.

I teraz zastanówmy się, proszę państwa: znajduje-
my 5 zł, nie wiemy, czyje to pieniądze są. I tej kwestii 
ustawa nie rozstrzyga, sprawa nadal jest otwarta, jak 
ja to mówię, jest to kwestia filozoficzna. Rzecz polega 
tylko na tym, że ustawodawca zwalnia nas z obowiąz-
ku oddania tych pieniędzy, jeżeli kwota jest mniejsza 
niż 100 zł. I z takim zapisem to prawo pozostaje. 
Nierozstrzygnięty jest dylemat natury wewnętrznej, 
kwestia sumienia itd., co zrobić, jeżeli znajdziemy 
mniejszą kwotę. Bo nikt nie jest upoważniony do jej 
odbioru. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową. Nie ma żadnych przedstawicieli, więc, 
Szanowni Państwo, przechodzimy do dyskusji.

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.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 907, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 907 A.
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek  

na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

(wicemarszałek M. Koc) na poziomie 60% prognozowanego przeciętnego wy-
nagrodzenia miesięcznego, jak dla zasad ogólnych.

Wysoka Izbo, ustawa ma z założenia wesprzeć 
przedsiębiorców o niskich przychodach, o okreso-
wych przychodach, m.in. prowadzących działalność 
sezonową, ma wspomóc utrzymanie się na rynku ich 
działalności gospodarczej i przyczynić się do rozwo-
ju przedsiębiorczości. Ma także stanowić dla osób 
funkcjonujących dzisiaj w szarej strefie zachętę do 
zalegalizowania działalności gospodarczej. Ustawa 
ta ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

W ustawie określono również sposób, w jaki bę-
dzie wyliczany przeciętny miesięczny przychód. On 
jest określony we wzorze. Również współczynnik 
na dany rok kalendarzowy jest pokazany we wzo-
rze. Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych będzie 
miał obowiązek ogłosić wysokość tego współczynni-
ka, o którym mowa w tym artykule.

Wysoka Izbo, w trakcie posiedzenia komi-
sji, w trakcie dyskusji została podjęta przez Biuro 
Legislacyjne również kwestia tego, że sama forma 
ubezpieczenia społecznego ma nieco inny charak-
ter i jest tutaj pewna wątpliwość czy też ryzyko 
tego, że ktoś, kto w ciągu tego czasu będzie ponosił 
mniejsze składki na ubezpieczenie społeczne, będzie 
w przyszłości mógł również korzystać z mniejszej 
emerytury. Jednak analizując dzisiejszą sytuację, 
analizując również to, że bardzo dużo tych małych 
przedsiębiorców, wykonujących głównie działalność 
usługową, często wskazuje na problemy… Mówią, że 
chcą w sposób legalny i sprawny funkcjonować, ale 
w niektórych okresach mają problemy ze skutecznym 
czy też całkowitym pokrywaniem wszystkich 
kosztów. W związku z tym ministerstwo rozwoju, 
Ministerstwo Finansów przeanalizowało tę kwestię 
i zaproponowało w moim przekonaniu – to już jest 
moja opinia – bardzo dobrą ustawę, wychodzącą na-
przeciw tym przedsiębiorcom, którzy okresowo na 
takie trudności napotykają.

Komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie. 
Dziękuję.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Jest z nami dzisiaj pan minister Mariusz Haładyj. 
Czy pan minister pragnie zabrać głos?

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na 
ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonu-
jących działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 419, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 419 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! 

Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
na temat uchwalonej przez Sejm 20 lipca bieżące-
go roku ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu 
obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób 
fizycznych wykonujących działalność gospodarczą 
na mniejszą skalę.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej odbyły swoje posiedzenie 24 lipca. 
W trakcie posiedzenia przedstawiono cel ustawy. 
Dotyczy ona przedsiębiorców prowadzących jed-
noosobową działalność gospodarczą, osiągających 
niewysokie przychody. Celem tej ustawy jest zmniej-
szenie obciążeń tej grupy z tytułu składek na ubez-
pieczenia społeczne w stosunku do ich możliwości 
finansowych. Ustawa obejmuje przedsiębiorców 
prowadzących indywidualnie działalność gospodar-
czą, uzależniając możliwość stosowania przez nich 
zmniejszonej podstawy wymiaru ich składek na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe od uzyskiwanego 
przychodu, jeżeli w poprzednim roku kalendarzowym 
nie przekroczyli 30-krotności minimalnego wynagro-
dzenia. Ustawa wprowadza możliwość korzystania 
z obniżenia składek przez prowadzących pozarol-
niczą działalność gospodarczą czasowo, tj. przez 36 
miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy prowadzenia 
działalności, uznając, że będzie mieć to charakter 
motywujący do rozwoju działalności gospodarczej 
i przechodzenia następnie na tzw. zasady ogólne 
prowadzenia takiej działalności, zwłaszcza że górny 
limit najniższej podstawy wymiaru składki przyjęto 



326

64. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2018 r.
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek  

na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę

(wicemarszałek M. Koc) tylko do czynienia z deficytem, który raz się sprzedaje 
jako deficyt zawiniony przez składkodawców, a drugi 
raz – jako efekt zbyt małej składki… Nade wszystko 
zaś pozbawieni są tych środków sami ubezpieczeni. 
Jak tutaj wskazują liczby, to jest 0,5 miliarda mie-
sięcznie. I nie jest przypadkiem, że zgłaszają się do 
mnie emeryci – ale nie ci z najniższą emeryturą i nie 
ci z najwyższą, tylko ten podstawowy korpus eme-
rytów – którzy przedstawiają decyzje emerytalne, 
zgodnie z którymi waloryzacja wynosi 3 zł, 5 zł, 10 zł. 
Oczywiście można powiedzieć: no przecież walory-
zacja jest, jest nawet ustawa na ten temat. Ale dla-
czego ta waloryzacja nie może mieć większej skali? 
Zwłaszcza że ci starsi ludzie nie są objęci indeksacją 
wydatków związanych z gwałtownie wzrastający-
mi, na przykład ostatnio, usługami remontowymi, 
wszelkimi usługami… I to jest w granicach 30–50%, 
podczas gdy waloryzacja wynosi 0,2%.

Po prostu rząd premiera Morawieckiego zaciąga 
kredyty. A właściwie nawet nie tyle zaciąga kredy-
ty, ile zabiera emerytom, którzy wypracowali swoje 
środki w ramach reformy kapitałowej, po to, żeby się 
pochwalić sukcesami gospodarczymi. Ale te sukcesy 
gospodarcze już nie raz były przeprowadzane, m.in. 
przez nasz rząd, gdy wprowadzono małe ubezpiecze-
nie. To małe ubezpieczenie nie zawsze spełniało swo-
je zadania. Ono polegało na tym, że kto rozpocznie 
działalność, podejmie się działalności gospodarczej, 
to przez 2 lata będzie odprowadzał małą składkę. Ja 
znam wielu ludzi, nie chcę powiedzieć, jakich pro-
fesji, którzy mieli pracę, prowadzili działalność, ale 
celem obniżenia wydatków zamienili jedną działal-
ność zawodową na drugą, po to, żeby płacić mniejszą 
składkę. Tak było wcześniej w przypadku rolników, 
gdy przedstawiciele niektórych zawodów transporto-
wych kupowali ziemię, by nie płacić składek. To jest 
po prostu rabunek, krótko mówiąc. Mogłoby nawet 
być tak, że mamy sytuację wyjątkową, nie mamy 
żadnych środków, a promować trzeba, chociażby po 
to, żeby, jak pan senator Augustyn słusznie broni, 
unikać bezrobocia, żeby oni nie byli, tak się wyrażę, 
klientami innych środków z kasy państwowej, czytaj: 
podatkowej. 

Tymczasem, Drogi Rządzie, Drogi Panie Premierze 
Morawiecki, pan z Funduszu Pracy, który też miał 
funkcję swoistego magazynu, swoistego zbiornika 
na potrzeby w różnych sferach działalności, zabiera 
środki na obronę dzieci poczętych – no, nie mam nic 
przeciwko temu – po to, żeby jego podstawową funk-
cję, czyli funkcję promocji zatrudnienia, sprowadzać 
do rabunku emerytur. Przecież już od przynajmniej, 
jak tu jestem, 15 lat w Funduszu Pracy ciągle jest 
nadwyżka. Ministrowie finansów sobie zapożyczają 
te środki. Nasz minister Rostowski miliardy złotych 
z tych pieniędzy sobie zabierał na zabezpieczenie 
deficytu. Dziś pan minister Morawiecki zabiera ko-

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Nie.)

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

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Występuję jako obrońca pewnego porządku 

prawnego, który w kontekście tej ustawy zakłada – 
uprzednio – że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych 
służy zabezpieczeniu w sytuacji ryzyka wypadku 
w pracy, zabezpieczeniu w sytuacji macierzyństwa, 
a przede wszystkim zabezpieczeniu otrzymywa-
nia renty i emerytury. Tymczasem rząd premiera 
Morawieckiego przekracza granicę, zmienia cele, 
dla których ten fundusz został powołany, czerpie 
pieniądze z tego funduszu – funduszu gromadzo-
nego na podstawie umowy zbiorowej, który, gene-
ralnie rzecz biorąc, powinien być samowystarczalny 
– i przeznacza te środki na promocję gospodarności, 
prowadzenia działalności gospodarczej. Ja nie mam 
nic przeciwko temu, żeby wspomagać działalność 
gospodarczą mikroprzedsiębiorstw, zwłaszcza tych 
mikroprzedsiębiorstw, które dopiero są na starcie, 
ale jestem przeciwny temu, żeby zabierać środki gro-
madzone w ramach indywidualnych kont – środki 
kapitalizowane, gwarantowane przez nawet konsty-
tucję – tak aby one stały się środkami, które mają 
być elementem polityki gospodarczej rządu, zwłasz-
cza że instrumentarium prawne w Polsce umożliwia 
inne formy wspierania przedsiębiorczości. Głównym 
elementem prawnym w tym zakresie jest Fundusz 
Pracy. Fundusz Pracy mianowicie służy nie tylko 
zabezpieczaniu w przypadku upadłości, bezrobocia, 
ale i aktywizacji. 

Ustawa o promocji zatrudnienia i rynkach pra-
cy zawiera elementy, które promują działalność go-
spodarczą. Nie trzeba przypominać tu, na tej sali, 
że do dyspozycji są środki polskie i europejskie na 
wspieranie przedsiębiorczości, w tym w warunkach 
startu – startu obywateli w samodzielnej działalno-
ści gospodarczej. W gruncie rzeczy w efekcie tejże, 
bym powiedział, rabunkowej gospodarki mamy nie 
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(senator J. Rulewski) dobrze wystartowało. Rzecz dotyczy 200 tysięcy osób. 
Gdyby te nadzieje się spełniły, gdyby te ulgi pozwoliły 
utrzymać tym osobom zatrudnienie, to… No, różnego 
rodzaju wpływy, a także środki, które ewentualnie 
trzeba by było wydać na pomoc, szacowane były na 
1,5 miliarda zł. W tym sensie saldo tej całej operacji 
wydaje się dodatnie. Niemniej uważam, że w przy-
padku osób młodych, startujących w biznesie, a także 
gdy idzie o osoby współpracujące… Pamiętajmy, że 
tego rodzaju przedsięwzięcia, małe i bardzo małe, mają 
często charakter rodzinny. Niestety te ulgi nie dotyczą 
już osób współpracujących, osób z rodziny.

Dlatego w ślad za tym, co zrobili posłowie 
Platformy Obywatelskiej, ja również składam po-
dobne poprawki, z wyłączeniem tych dotyczących 
składek zdrowotnych, bo w Senacie byłoby to wyj-
ście poza materię ustawy. A więc składam podobne 
poprawki jak w Sejmie. Chodzi o to, żeby objąć tym 
osoby współpracujące, żeby szczególnie potraktować 
osoby do ukończenia dwudziestego drugiego roku 
życia. Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, 
chorobowe i wypadkowe byłyby finansowane w ca-
łości za pośrednictwem budżetu państwa, a dopiero 
potem stosowano by ten nowy mechanizm. I proponu-
ję też, żeby podstawę wymiaru składki liczyć jednak 
inaczej, korzystniej dla samych zainteresowanych.

Liczę na to, że w komisji jeszcze raz na ten temat 
podyskutujemy, ponieważ łączy nas ta sama intencja, 
żeby rzeczywiście ten mechanizm coś przyniósł, żeby 
rzeczywiście objął nie tylko tych, którzy pracują, ale 
także ich bliskich w rodzinie, i żeby – to niewiele 
w tych rachunkach zmieni – szczególnie potraktować 
osoby, które ukończyły dwudziesty czwarty rok życia.

Pan minister na posiedzeniu komisji nie był w stanie 
powiedzieć od razu, jakiej grupy osób by to dotyczyło, 
ale zanotowałem sobie, że raczej jest to zdecydowana 
mniejszość spośród tych wszystkich, których ta ustawa 
ma objąć. A skoro tak, to chociaż ja dzisiaj rzeczywiście 
nie byłbym w stanie – i pewnie resort też nie byłby w sta-
nie – wskazać rzetelnie dodatkowych kosztów, kosztów 
rozumianych w określony sposób, kosztów tym razem 
budżetowych, to jednak z całą pewnością można by było 
zaryzykować twierdzenie, że byłyby one niewielkie i nie 
zachwiałyby tego generalnego rachunku, że saldo tej 
całej operacji wynikającej z ustawy w dalszym ciągu 
pozostawałoby dla budżetu korzystne. Dlatego zachę-
cam pana ministra i państwa senatorów, byśmy jednak 
do tych poprawek wrócili i się nad nimi zastanowili, i by 
oczywiście potem Wysoka Izba zechciała je wprowadzić 
do ustawy. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.

lejne pół miliarda z Funduszu Pracy… przepraszam, 
z funduszu ubezpieczeń. A środki z Funduszu Pracy 
przeznacza na inne cele. A to szpitale, a to właśnie 
służba zdrowia… To jest po prostu państwo w stanie 
dryfu, dryfu ustawowego, w którym nie wiadomo 
do czego jakie środki służą. Jedne i drugie środki, te 
z Funduszu Pracy, a zwłaszcza te ubezpieczeniowe, 
są składkami ludzi pracy. Rząd może i powinien je 
wspierać, a nie zabierać. I taka jest konkluzja. Ja będę 
głosował przeciwko tej ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
I proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mieczysława Augustyna. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze! Państwo Senatorowie!
Rzeczywiście, senator Rulewski przywołał moje 

liczne wypowiedzi, w których niechętnie patrzyłem 
na sytuację, w której próbuje się angażować środki 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych do osiągnięcia 
innych celów niż emerytalne. Zawsze określałem to 
jako próbę załatwiania pewnych spraw kosztem samych 
zainteresowanych. Ta cena odłożona będzie w czasie 
i odbije się na wysokości emerytury w jakiejś tam przy-
szłości. Oczywiście, można mówić, że te rozwiązania 
mają charakter czasowy, że lepszy, tak powiem, rydz 
niż nic, w tym sensie, że – co tłumaczył pan minister 
– chodzi o osoby, które w przeciwnym razie być może 
w ogóle nie odprowadzałyby składek. Ale wtedy byliby 
bezrobotnymi i odprowadzałby za nich te składki budżet 
państwa. A tak jest sytuacja, w której te składki będą 
w odprowadzane w niższej wysokości. 

Ale ja nie idę we wnioskach tak daleko jak pan 
senator Rulewski i raczej jestem skłonny uznać ten 
pomysł rządu za jeszcze jeden, kolejny, przez kolejne 
zresztą rządy podejmowany trud, kolejny sposób na 
to, ażeby podnieść i utrzymać jak najwyżej poziom 
przedsiębiorczości osób, które próbują samodzielnie 
walczyć o utrzymanie swojej firmy. Wyjaśnialiśmy na 
posiedzeniu komisji, że dotyczy to tylko osób, które 
z różnych względów przejściowo znajdą się w sytu-
acji, w której ich przychody będą tak niskie, że nie 
będą pozwalały na odprowadzanie składki w pełnej 
wysokości, tak jak to robią inni przedsiębiorcy. Nie do 
końca rozumiem, dlaczego ten ubytek nie będzie tym 
osobom i zarazem ZUS rekompensowany z budże-
tu państwa, skoro – co też uważam za bardzo dobre, 
mądre i rozsądne – rzetelnie policzono zarówno ten 
ubytek w ZUS, czyli te pół miliarda, jak i ewentualne, 
potencjalne dochody, które by się pojawiły, gdyby to 
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(wicemarszałek B. Borusewicz) I jeszcze jedna uwaga natury ogólnej. Jest pytanie, 
czy my tymi różnymi zachętami, kolejnymi już, po-
wtarzam, tylko w zakresie systemu ubezpieczeń – nie 
mówię o innych, bo one są przyjęte na całym świecie 
i są unormowane – nie wprowadzamy czegoś takiego 
w gospodarce rynkowej jak państwowa wolna przed-
siębiorczość? Bo czymże jest przedsiębiorczość, która 
jest oparta przynajmniej w 1/3 na wsparciu państwa? 
Czy nie przyzwyczaimy niemałej, jak słyszę, 200-ty-
sięcznej grupy pracowników… A ona jest większa, 
bo inni też prowadzą… Czy nie przyzwyczajamy do 
tego, że ona zawsze będzie na mniejszym lub więk-
szym garnuszku państwa? To jest to pytanie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatorowie 

Robert Mamątow oraz Grzegorz Czelej złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję też, że wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Mieczysław 
Augustyn.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do przedstawionego wniosku?
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Przedsiębiorczości i Technologii 
Mariusz Haładyj:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Czy mogę powiedzieć dwa słowa na temat niektó-

rych uwag, które…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Oczywiście. 

Może pan ustosunkować się do dyskusji.)
Dziękuję, Panie Marszałku. Syntetycznie.
Co do uwag pana senatora Rulewskiego, to mie-

liśmy już na ten temat ożywioną dyskusję na posie-
dzeniu komisji. Przede wszystkim, Panie Senatorze, 
nie likwidujemy składek, nie rujnujemy – nie wiem, 
czy dobrze cytuję – umowy społecznej. Tak jak mó-
wiłem na posiedzeniu komisji, my nie idziemy tutaj… 
Przepraszam, że powtórzę to, co wtedy na gorąco 
powiedziałem: nie idziemy jak przecinak z tą ustawą. 
Ona została tak skonstruowana, żeby te rozwiąza-
nia były wyważone. Przepraszam, że to powiem, ale 
wypowiedzi obu panów senatorów trochę pokazu-
ją, że idziemy z tym rozwiązaniem jakby środkiem, 
a nie radykalnie, przy jednej ze ścian. To, co przede 
wszystkim jest tutaj takim elementem wyważenia 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze ja.)
A, pan senator Rulewski, jeszcze raz.
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Proszę bardzo.
(Senator Alicja Zając: 5 minut.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście chcę uzupełnić swoją wypowiedź, ale 

też podzielić się pewną taką refleksją ogólną.
Chcę uzupełnić o to – ale w tej Izbie chyba nie 

trzeba, bo są ludzie nawet bieglejsi ode mnie – że tych 
środków pomocowych w zakresie prowadzenia dzia-
łalności gospodarczej, zwłaszcza mikro, to występuje 
więcej. W samej ustawie o FUS istnieje możliwość 
przesuwania spłaty zaległych składek. Prawda? To 
przede wszystkim.

Nie jest tak, że ZUS od razu jest takim twardym 
inkwizytorem i po prostu prowadzi taką złą działal-
ność w przypadku przejściowych trudności, ale jest 
system podatkowy, którym się minister Morawiecki 
chwali… premier Morawiecki, a były minister, bo 
to on wtedy wprowadzał obniżone podatki dla tych 
mikro- i małych przedsiębiorstw, dla spółek o małych 
obrotach.

No, i oczywiście zapomniałem – co jest moją 
wadą – że jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń 
Pracowniczych. Tu uwaga: ktoś powie „No, ale to 
nie są pracownicy”. Otóż prowadzący samodzielną 
działalność gospodarczą na podstawie orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego i implementującej usta-
wy też już są pracownikami prowadzącymi działal-
ność zarobkową. Jeśli państwo tego nie przenieśliście 
na te CIT-y, PIT-y i inne, to powinniście to szybko 
zrobić. To są osoby zarobkujące i im przysługują m.in. 
prawa związkowe, prawa do koalicji związkowej.

Ale chciałbym jeszcze taką ogólną uwagę… 
Zarzuca się różnym państwom, że stosują ukryte for-
my promocji – a to Niemcy, a to Francja, oczywiście 
Chiny – jak są prowadzone działania antydumpingowe, 
no, ale zwróćmy uwagę, powiedzmy sobie tak szczerze: 
może nawet nie dostrzegamy czasem tego, że świeże 
powietrze jest również w Polsce w lasach, że my też 
sponsorujemy, my też obniżamy ceny przez państwowy 
sponsoring. Do towarów produkowanych w rolnictwie 
państwo nasze dokłada przeciętnie 20%. Obniża koszty 
praktycznie o 20% poprzez fakt zwolnienia ze składek 
zdrowotnych i emerytalno-rentowych, niepobieranie 
jakiegokolwiek podatku poza gruntowym, który nie 
ma istotnego znaczenia – jak wyliczono, to jest tylko 
0,5 miliarda zł wobec 1,5 miliona gospodarstw, ale 
tutaj też stosujemy ukryty dumping.
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) du, który można by jakoś specjalnie opodatkowywać. 
Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś ma kilka 
tysięcy przychodu, być może dochód minimalny bądź 
brak tego dochodu i jeszcze musi tę samą składkę 
miesięcznie opłacać – prawda? Więc…

(Senator Jan Rulewski: Znieść zaliczkę podatko-
wą.)

To dalej nie rozwiąże problemu tych najmniej-
szych, bo większych przedsiębiorców – tak.

I spójrzmy teraz na statystyki. Przedsiębiorcy ma-
jący do 60 tysięcy zł przychodów rocznie… Spośród 
nich 25% przedsiębiorców, czyli co czwarty, nie 
kontynuuje swojej działalności właśnie po wykorzy-
staniu wsparcia typu mały ZUS czy… Jeśli chodzi 
o „Ulgę na start”, to za wcześnie, żeby podsumować. 
I tutaj jest 5-krotnie wyższe ryzyko zakończenia tej 
działalności niż w kolejnej grupie, czyli mających 
60–100 tysięcy zł przychodu. To znowu pokazuje, 
że to rozwiązanie nie jest na wyrost i nie jest skie-
rowane do osób, które tego wsparcia nie potrzebują, 
tylko jest skierowane do osób rzeczywiście najbar-
dziej potrzebujących. Bo ZUS płacimy nawet wtedy, 
kiedy mamy stratę.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, czyli prawo 
związkowe… Wydaje mi się, że nie do końca jest tutaj 
to połączenie. Jednak nie zgodziłbym się z tą tezą, że 
na garnuszek państwa przenosimy te osoby. Bo tak 
jak powiedziałem na początku, te osoby wskutek tych 
rozwiązań, na postawie tych rozwiązań, w ramach 
tych rozwiązań na tę minimalną emeryturę zapracują.

Była też mowa – to już chyba pan senator 
Augustyn mówił, ale w zasadzie to się pojawiało 
również w uwagach pana senatora Rulewskiego – 
że FUS poniesie wysokie koszty tego rozwiązania 
i niszczymy właśnie tę solidarność ubezpieczeniową. 
Ocena skutków regulacji wskazuje źródło finansowa-
nia tego ubytku w postaci 540 milionów zł rocznie. 
Projekcja wpływu na sektor finansów publicznych 
zakłada, że zmniejszenie wpływów z tytułu składek 
zostanie zrekompensowanie zwiększeniem dotacji 
bądź pożyczki dla FUS z budżetu państwa. Czyli nie 
FUS, nie ubezpieczonych obciążamy kosztami tego 
rozwiązania.

Alternatywa… Bo mówiliśmy też o alternaty-
wach. Ale pan senator Augustyn w zasadzie sam na to 
pytanie odpowiedział, że alternatywą jest albo szara 
strefa, albo zasiłek dla bezrobotnych. Jednak zasiłek 
dla bezrobotnych jest świadczeniem okresowym, to 
jest albo 6 miesięcy, albo 12 miesięcy. Więc to nie jest 
tak, że ktoś nie podejmie działalności gospodarczej, 
przejdzie na bezrobocie i będzie miał ten sam efekt, 
bo zasiłek dla bezrobotnych jest okresowy.

I żeby nie przedłużać, przejdę do ostatniej sprawy, 
czyli już samych poprawek. Jeszcze wprawdzie ich 
nie widziałem na piśmie, ale moim zdaniem jest ryzy-

rozwiązań, to fakt, że tak skonstruowaliśmy system 
wsparcia, żeby przedsiębiorca zapracował jednak na 
minimalną emeryturę i żeby inni ubezpieczeni czy 
państwo do tej emerytury nie musieli dokładać. Stąd 
jest minimalna składka 200 zł, oczywiście według 
dzisiejszych wskaźników, którą przedsiębiorca będzie 
musiał płacić jako minimum. To po pierwsze.

Po drugie, jest tu element cykliczności. Z tego 
rozwiązania będziemy korzystali w ciągu 5 lat przez 
maksymalnie 3 lata. To wszystko po to… ZUS po-
liczył na podstawie danych Ministerstwa Finansów, 
robiąc modele predykcyjne, że to jest taki system, 
który zapewnia minimalną emeryturę. To, że nie na-
ruszamy tutaj systemu w jakiś barbarzyński sposób… 
Zobaczmy, że my mamy proporcjonalnie opłacany 
ZUS, czy to przy umowie o pracę czy umowie-zle-
ceniu. Mamy też ten niższy ZUS. Obaj panowie se-
natorowie o tym wspominaliście. Jest „mały ZUS”, 
jest ulga na start. To, co my wprowadzamy, to nie jest 
jakieś zupełne novum w systemie. Pamiętajmy też, że 
jest to rozwiązanie dobrowolne. My tutaj nikogo do 
niczego nie zmuszamy. Ci, którzy zamienili – to jest 
przykład, o którym mówił pan senator – działalność 
nieoskładkowaną na oskładkowaną… My ich tutaj 
nie zmuszamy. Te osoby będą mogły opłacać składkę 
wyższą niż minimalna, ale nawet opłacając składkę 
minimalną, zarobią na minimalną emeryturę.

Inne metody wspierania działalności? Absolutnie 
tak. Nawet nasz resort… Już któryś raz jestem tu-
taj, u państwa z projektem. Każdy z tych projektów 
dotyczył jakiejś formy wsparcia przedsiębiorczości 
w jakimś sektorze, w jakiejś dziedzinie. Rzadziej 
było to bezpośrednie wsparcie finansowe.

Od lat badania czy rozmowy z przedsiębiorcami 
pokazują, że element sztywności, bezwzględności 
składki ZUS-owskiej jest jednak elementem uciąż-
liwym. Nasz projekt to jest jakby wyjście naprzeciw 
tym głosom. Powiedzmy sobie jeszcze raz, o jakich 
przedsiębiorcach my mówimy. Mówimy o przedsię-
biorcach, którzy zarabiają rocznie do 60 tysięcy, czyli 
5 tysięcy 250 zł miesięcznie. To nie są wielcy magnaci 
ani przedsiębiorstwa o wielkiej skali.

(Senator Jan Rulewski: …Przychody?)
Tak, przychody. 5 tysięcy 200 zł przychodów.
(Senator Jan Rulewski: Nie ma znaczenia…)
Dokładnie. To pokazuje, że proponowane rozwią-

zanie skierowane jest do osób najbardziej potrzebują-
cych wsparcia. Dla tych osób przesunięcie spłaty czy 
rozłożenie składki na raty nie jest rozwiązaniem wy-
starczającym. Pan senator też podawał taki przykład.

Rozwiązania podatkowe. Okej. Pamiętajmy jed-
nak, że podatek dochodowy jest płacony wtedy, kiedy 
dochód jest już wypracowany. Tak? A tutaj będzie 
wiele osób, które nie mają nawet niewielkiego docho-
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(podsekretarz stanu M. Haładyj) Panowie, sprostowanie, a nie dyskusja. Dyskusja 
została zakończona. Chcecie dalej rozwijać dyskusję? 
Tak?

(Senator Jan Rulewski: Nie.)
Nie. No to dobrze.
(Senator Jan Rulewski: Sprostowanie.)
Dobrze. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Sprostowanie zmierza do tego, aby przekazać panu 

premierowi i panu… życzenie, żeby zdarzyła się taka 
sytuacja, jaka jest w kilku krajach, gdzie bilans do-
chodów FUS jest z nadwyżką, co powoduje wzrost 
różnych uprawnień dla świadczeniobiorców.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa zmieniają-
ca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 923, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 923 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Grzegorz Peczkis:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo! 

Panie, Panowie!
Komisja zajmowała się przedstawioną ustawą, któ-

ra ma na celu doprecyzowanie przepisów regulujących 
problematykę elektronizacji zamówień publicznych. 
W szczególności chodzi o wykreślenie, zgodnie z za-
leceniami Unii Europejskiej, z pojęcia środków ko-
munikacji elektronicznej urządzenia zwanego „fax”.

Druga sprawa to w szczególności… 
Doprecyzowano, że oświadczenie, o którym mowa 
w art. 25a tej ustawy, w tym jednolity dokument 
europejski, musi być opatrzone kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym. Zmieniany przepis mó-
wił o wszystkich oświadczeniach w postępowaniu 

ko, że te poprawki jednak wychodzą poza zakres tej 
ustawy, poza nowelizację. Oczywiście one mieszczą 
się w granicach ustawy zmienianej, ale zupełnie inny 
jest cel tych poprawek niż cel przedkładanej ustawy, 
ponieważ wsparcie dla osób młodych jest dla osób 
początkujących w działalności gospodarczej, a my 
tutaj kierujemy to wsparcie do osób prowadzących 
działalność na małą skalę. Dla osób, które rozpo-
czynają działalność gospodarczą, mamy działalność 
nierejestrową, mamy „Ulgę na start”, co zostało wpro-
wadzone w tym roku, i mamy mały ZUS, funkcjo-
nujący od kilu lat. Rozwiązanie polegające na daniu 
tutaj benefitów osobom, które dopiero rozpoczynają 
działalność gospodarczą, jest wspieraniem w innym 
zakresie i przedmiotowym, i podmiotowym, niż robi 
to ustawa, która jest tutaj dzisiaj państwu przedkła-
dana. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie Marszałku, 

tytułem sprostowania.)
Wymieniono nazwisko?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
(Senator Stanisław Kogut: Nie wymieniał minister 

z nazwiska.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Wymieniał.)
Panie Senatorze, wierzę panu.
(Senator Mieczysław Augustyn: Na 100%.)
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:

Można sprawdzić w stenogramie. Wymieniono 
moje nazwisko i pana senatora Rulewskiego.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, tak, tak.)
Ja wspólnie w naszym imieniu chciałbym spro-

stować, że ta nasza troska dotyczyła ubytku na kon-
tach samych zainteresowanych. Jest oczywiście ja-
sne, Panie Ministrze, że każdy ubytek w kasie ZUS 
jak można zrekompensować? Albo z pożyczki, albo 
z budżetu, to jasne. I tak też będzie w tym wypadku. 
Jednak nie będzie tak, że to, co budżet dopłaci z ty-
tułu tego ubytku, trafi na konta zainteresowanych. 
A przecież nowy system emerytalny każe ewidencjo-
nować wpływy na kontach indywidualnych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Sprostowanie. Można?)
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) wykonawców. Ale z tego, co ja wiem, ci wykonaw-
cy, którzy są przedsiębiorcami, dawno już musieli 
się, powiedzmy, zelektronizować. Jak oni przesyłają 
np. jednolity plik kontrolny? Przywożą w teczce czy 
pocztą? Prosta sprawa: co przeszkadza wykonawcom 
w zamówieniach publicznych, jeśli chodzi o kwestię 
elektronizacji, co nie przeszkadza podczas przesy-
łania jednolitego pliku kontrolnego? Internet to już 
chyba, że tak powiem, zaszedł pod strzechy. Co jest 
faktyczną przyczyną tego przesunięcia? To krótkie 
streszczenie tego pytania.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Małgorzata Stręciwilk:

To oddalenie w czasie elektronizacji zamówień 
dotyczy małych zamówień, poniżej progów unij-
nych. Zidentyfikowaliśmy tutaj, że mali i średni 
przedsiębiorcy nie są przygotowani przede wszyst-
kim do tego, ażeby składać oferty w postępowaniu 
o zamówienie publiczne przy użyciu podpisu elek-
tronicznego, kwalifikowanego podpisu elektronicz-
nego. Zidentyfikowaliśmy to na bazie postępowań 
o zamówienie publiczne o większej wartości, powy-
żej progów europejskich. Mianowicie w kwietniu 
tego roku weszły w życie przepisy, które zakłada-
ją składanie w postępowaniach o zamówienia pu-
bliczne, tych o większej wartości, takiego jednego 
dokumentu przy pomocy podpisu elektronicznego. 
Jednolity europejski dokument zamówienia powi-
nien być składany przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. I tutaj, w tych właśnie za-
mówieniach powyżej progów europejskich, ziden-
tyfikowaliśmy już całą masę problemów. Wiemy, 
że mają z tym problem właśnie składający ofertę 
mali i średni przedsiębiorcy, ale mają też problem 
zamawiający, którzy mają przyjmować te oferty. 
Biorąc pod uwagę zidentyfikowany problem do-
tyczący właśnie zamówień publicznych… Ja nie 
mówię o pliku kontrolnym, bo ten można przesy-
łać, wydaje mi się, przy użyciu profilu zaufanego, 
a nie podpisu elektronicznego. A więc wzięliśmy 
pod uwagę problem zidentyfikowany w zakresie 
zamówień publicznych i stwierdziliśmy, że może-
my sobie pozwolić – bo pozwala nam na to prawo 
europejskie – na to, żeby w zakresie zamówień po-
niżej progów europejskich oddalić tę elektronizację 
w czasie właśnie do 1 stycznia 2020 r.

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, pan 
pozwoli, że dopytam.)

o udzielenie zamówienia publicznego. O co chodzi? 
Chodzi o podpisywanie kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym udziałów w tzw. zamówieniach pu-
blicznych, tworzenie zamówień publicznych przez 
internet. I zmiana polega na tym, że w ustawie z dnia 
22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamó-
wień publicznych oraz niektórych ustaw jest odłoże-
nie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w od-
niesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia 
publicznego o wartości powyżej progów unijnych 
prowadzonych przez innych zamawiających niż cen-
tralny zamawiający. Przesuwa się w czasie termin 
na realizację wspomnianego obowiązku. Zostaje on 
wydłużony do 1 stycznia 2020 r.

W trakcie obrad komisji przedstawiciele minister-
stwa uzasadniali proponowaną zmianę słabym przy-
gotowaniem społeczeństwa do istniejącego wymogu, 
do wprowadzanego obowiązku stosowania podpisu 
elektronicznego w przypadku innych niż europejskie 
postępowań o zamówienia publiczne. Innymi słowy, 
według orientacji ministerstwa takie przesunięcie 
w czasie będzie korzystne dla przeprowadzenia za-
mówień publicznych na obowiązujących obecnie za-
sadach. Dziękuję.

Aha, komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przy-
jęcie proponowanej ustawy bez poprawek. 

Legislator również nie miał uwag, nie proponował 
poprawek.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy są pytania do pana senatora sprawozdawcy?
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Czy pani prezes Urzędu Zamówień Publicznych, 

pani Małgorzata Stręciwilk, chciałaby zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata 
Stręciwilk: Jeśli będą pytania, służę.)

Dobrze. Zaraz zobaczymy, czy będą pytania.
Będą pytania. Tak że poprosiłbym panią minister 

na mównicę.
Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Państwo odciągacie w czasie o 2 lata… no, o półto-
ra roku obowiązek, powiedziałbym, elektronizacji 
zamówień publicznych. I twierdzicie, że jest tak po 
to, żeby były większe szanse na przygotowanie się 
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oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze w tym pytaniu, 

jeśli chodzi o kwestie korupcyjne…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze…

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Małgorzata Stręciwilk:
Jeśli chodzi o kwestie korupcyjne… Postępowanie 

o zamówienie publiczne jest w pełni jawne, trans-
parentne… Elektronizacja w tym zakresie oczywi-
ście ułatwia weryfikowanie tej transparentności. Na 
pewno jest bardziej transparentne… Ale chodzi też 
o konkurencyjność. W postępowaniach o zamówienie 
publiczne mamy małą konkurencyjność, małą licz-
bę ofert. Tam, gdzie możemy sobie jeszcze oddalić 
w czasie ten obowiązek, nie chcemy stwarzać jakby 
kolejnej bariery, z punktu widzenia – jeszcze raz to 
podkreślę – MŚP.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Peczkis. Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:

Ja tak słucham troszkę z niedowierzaniem. Ja, 
pracując na politechnice, byłem w pomieszczeniu, 
gdzie przyjmuje się oferty. Przychodzi pan z ofertą 
w kopertach, ma 2 koperty i czeka do ostatniej minuty 
składania ofert. Jeśli ktoś się przed nim pojawi – daje 
kopertę właściwą, jeśli się nie pojawi – daje tę drugą. 
To jest ewidentne. Wprowadzenie elektroniki wyklu-
cza taki banalny system sterowania ceną.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Małgorzata Stręciwilk:

Takie oferty elektronicznie również będą mo-
gły być składane i wycofywane do upływu terminu 
składania ofert. Bo to jest jeden moment, do którego 
wykonawca może złożyć ofertę, ale do tego momen-
tu, do upływu tego czasu, może też wycofać ofertę. 
I tak naprawdę kwestia elektronizacji w tym zakresie 
niewiele zmieni.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Peczkis. Proszę bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Ile trwa wyrobienie podpisu elektronicznego? Czy 

półtora roku? To po pierwsze.
I po drugie, które zamówienie, który proces, czy 

ten realizowany papierowo, a nie elektronicznie, czy 
ten realizowany elektronicznie, można – nie wiem, 
jak to nazwać, żeby być grzecznym i delikatnym – 
obejść? Czyli gdzie jest większe prawdopodobieństwo 
korupcji, w procesie realizowanym elektronicznie 
czy papierowo?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Małgorzata Stręciwilk:
Chodzi tu o składanie ofert w postępowaniu o za-

mówienie publiczne, a oferta w świetle przepisów ko-
deksu cywilnego jest oświadczeniem woli. W związ-
ku z tym, ażeby mogła wywoływać określone skutki 
prawne, musi być złożona przy pomocy – jeżeli idzie-
my w kierunku elektronizacji – bezpiecznego podpisu 
elektronicznego. I tu, tak jak powiedziałam, ziden-
tyfikowaliśmy problemy po stronie przedsiębiorców 
małych i średnich. Po prostu nie wiedzą, nie mają 
wiedzy o tym, że ten podpis elektroniczny jest po-
trzebny w zamówieniach, bo do tej pory nie był po-
trzebny. To jest rzeczywiście nowość, funkcjonująca 
od kwietnia tego roku.

(Senator Jerzy Czerwiński: Proszę o prostą odpo-
wiedź. Ile trwa wyrobienie podpisu elektronicznego?)

Oczywiście dla przedsiębiorców to nie jest ani 
wysiłek ekonomiczny, ani wysiłek czasowy, nato-
miast jest tu problem… My ten czas poświęcamy 
w przypadku tych małych zamówień na to, ażeby 
wyedukować tych przedsiębiorców, a także zamawia-
jących, bo oni też mają problem z narzędziem elek-
tronicznym, żeby przygotować ich na udział w postę-
powaniach o zamówienia publiczne prowadzonych 
właśnie elektronicznie. Ale tu nie chodzi – jeszcze 
raz podkreślę – o internet, bo oczywiście cały czas 
się odbywają postępowania o zamówienie publiczne 
przy użyciu poczty elektronicznej, internetu. To się 
dzieje, to się toczy, komunikacja odbywa się również 
aktualnie przy pomocy poczty elektronicznej, faksu, 
jednak pewną barierą mentalną, świadomościową, 
dla małych i średnich przedsiębiorców jest podpis 
elektroniczny.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze…)
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Senator Sprawozdawca 
Robert Gaweł:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie ze wspólnego posiedzenia 

Komisji Środowiska i Komisji Infrastruktury 
z dnia 24 lipca br. w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska. Cel przed-
miotowy ustawy został wyłożony przez panią 
Agnieszkę Chilmon, dyrektor Departamentu 
Prawnego w Ministerstwie Środowiska. Ustawa 
przewiduje utworzenie spółki akcyjnej pod na-
zwą „Polskie Domy Drewniane SA”. Ma ona od-
grywać rolę inwestora rozwijającego energoosz-
czędne drewniane budownictwo mieszkaniowe. 
Nieruchomości mieszkalne po ich wybudowaniu 
przeznaczone zostaną na wynajem i najem z doj-
ściem do własności, dla osób o umiarkowanych 
dochodach. Spółkę utworzą Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz 
Bank Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna.

Przebieg prac legislacyjnych. Sejm uchwalił opi-
niowaną ustawę na sześćdziesiątym siódmym po-
siedzeniu w dniu 20 lipca 2018 r. Na posiedzeniu 
połączonych komisji legislator nie wniósł zastrzeżeń 
do ustawy.

Przebieg dyskusji. Głos zabrało 2 senatorów. 
Senator Piotr Florek, który skrytykował projekt 
i zwrócił uwagę, że bez udziału Lasów Państwowych 
projektu nie da się we właściwy sposób przeprowa-
dzić. Następnie wywiązała się dyskusja na temat 
Krajowego Zasobu Nieruchomości. Pytania zadawał 
także mówiący te słowa. Pytałem o sens zawiązania 
tego typu spółki oraz o to, czy w Skandynawii, gdzie 
budownictwo domów drewnianych jest rozwinięte, 
istnieją państwowe spółki tego typu. Nie udzielono 
mi odpowiedzi.

Następnie przystąpiono do głosowania nad 
wnioskiem senatora Piotra Florka o odrzucenie 
projektu ustawy. Wniosek ten nie został przyjęty. 
Pod koniec posiedzenia przegłosowano wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek – 5 senatorów 
było za, 3 się wstrzymało, 2 było przeciw. To tyle 
sprawozdania.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Nie widzę chętnych do zadawania takich pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister środowiska.

Senator Grzegorz Peczkis:

Otóż, proszę się nie gniewać, ale nie, bo osoba, 
która składa kopertę i czeka przed sekretariatem na 
krzesełku, wie, czy ktoś wszedł, czy nie. Osoba, która 
robi to przez internet, nie ma niestety wiedzy, czy 
ktoś ją poprzedził.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

I czy będzie… I jest ślad…
(Senator Grzegorz Peczkis: Oczywiście.)
…elektroniczny. Tak mi się wydaje.
Proszę bardzo, Pani Prezes.

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych 
Małgorzata Stręciwilk:

Oczywiście. W zależności od tego, z jakim za-
mawiającym mamy do czynienia… Z mniejszym 
zamawiającym to rzeczywiście można takie metody 
stosować, ale u dużych zamawiających to jest po 
prostu nierealne. Zgadzam się w pełni, że elektro-
nizacja zamówień publicznych daje większą trans-
parentność, i do tego dążymy. W zamówieniach po-
wyżej progów europejskich to już wprowadzamy 
od 18 października br., ale, tak jak podkreśliłam, 
w zamówieniach poniżej progów europejskich zi-
dentyfikowaliśmy tę barierę i nie chcemy doprowa-
dzić do jeszcze większego ograniczenia konkurencji 
w zamówieniach publicznych, tj. mniejszej liczby 
ofert. Z tą konkurencyjnością rzeczywiście w tej 
chwili mamy kłopot.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Małgorzata 

Stręciwilk: Dziękuję.)
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 dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 931, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 931 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska oraz 
Komisji Infrastruktury, pana senatora Roberta Gawła, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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(wicemarszałek B. Borusewicz) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.
(Senator Alicja Zając: Są pytania.)
(Senator Piotr Florek: Pytanie.)
Tak, tak, widzę, że są pytania. Moment, Panie 

Senatorze, po kolei.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać zapytania do 

pani minister związane z rozpatrywaną ustawą.
Pan senator Czerwiński jako pierwszy.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Przyznam, że ja czegoś w tej idei po prostu nie rozu-
miem. Czy to ma oznaczać, że na rynek, bo przecież 
mamy przedsiębiorców i inwestorów, którzy stawiają 
domy drewniane…

(Senator Robert Gaweł: 750 firm.)
O, nie wiedziałem, a już wiem, 750 firm.
Państwo zaczyna w to wkraczać, jak rozumiem, 

jako inwestor, bo tu jest mowa o budowie domów. 
Ja nie wiem… W jakiejś uprzywilejowanej pozycji? 
Dlaczego w ogóle państwo wkracza jako inwestor? 
Mogę zrozumieć, że np. popieramy takie budownictwo, 
ale to chyba gminy powinny budować, one są za to 
odpowiedzialne, one bezpośrednio są odpowiedzialne 
za politykę mieszkaniową. To jest pierwsza sprawa.

Druga sprawa to kwestie właścicielskie. Na początku 
2 podmioty, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska, 
powołują spółkę. A potem się okazuje, że muszą zacho-
wać powyżej 50% akcji. A co z resztą akcji?

(Senator Piotr Florek: Można sprzedać.)
Jak to będzie? Czy ten kapitał zakładowy będzie zwięk-

szany? Czy będą dodatkowe emisje, ograniczone do ja-
kichś podmiotów? Nie mamy statutu tej spółki, więc trud-
no nam powiedzieć, co się będzie działo dalej. Pieniądze 
państwowe przeznaczane są na działalność, która i tak jest 
realizowana na rynku prywatnym. W takim wypadku ta 
spółka będzie – nie wiem, jak to nazwać – bardzo mocno 
uprzywilejowana. I dlaczego akurat budownictwo drew-
niane? Czy z Lasami Państwowymi miało być inaczej 
i nie wyszło, i teraz to, co zostało… przepraszam, jakiś 
taki może nie szkielet, ale coś, co pozostało…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Może zacznę od końca, od udziału Lasów 

Państwowych. Faktycznie pierwotnie był przewidziany 

Czy pani wiceminister Małgorzata Golińska pra-
gnie zabrać głos i przedstawić stanowisko rządu? 
Proszę uprzejmie.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko króciutko w związku z tym, że padło py-

tanie o sens powoływania spółki i włączania się… 
Myślę, że warto wskazać, co leżało u podstaw utwo-
rzenia tej spółki i w ogóle wzięcia pod uwagę wejścia 
resortu środowiska w kwestię związaną z budową 
mieszkań. Nie da się ukryć, że w Polsce od lat jest 
obserwowany niedobór mieszkań, stąd program 
„Mieszkanie+” realizowany przez polski rząd. Ale 
też myślę, że warte podkreślenia jest to, że w Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednym z sek-
torów, który ma szansę stać się przyszłym motorem 
polskiej gospodarki, jest sektor ekobudownictwa. 
W związku z tym pan minister Henryk Kowalczyk 
zaproponował – wychodząc naprzeciw oczekiwaniom 
społecznym, zwłaszcza oczekiwaniom rodzin z do-
chodem, który nie pozwala na zaciągnięcie kredy-
tu i zakup mieszkania we własnym zakresie, oraz 
w związku z wyzwaniami i z chęcią wsparcia sektora, 
jakim jest budownictwo drewniane, ekobudownictwo 
– powołanie spółki, w skład której jako założyciele 
wchodzą Bank Ochrony Środowiska oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

To działania, które inicjują zaangażowanie pań-
stwa w zakresie zrównoważonego rozwoju budownic-
twa mieszkalnego i stąd powołanie tej osoby prawnej, 
która będzie miała na celu wspieranie budownictwa 
mieszkaniowego w Polsce, wykorzystując technolo-
gię energooszczędną, budowanie drewnianych nie-
ruchomości mieszkalnych, zarządzanie tymi nieru-
chomościami, pozyskiwanie lub tworzenie nowych 
rozwiązań technologicznych w zakresie przetwarza-
nia drewna, a także prowadzenie innej działalności.

Padło tutaj pytanie o Finlandię. Chciałabym przy 
tej okazji odpowiedzieć, że od 2011 r. na terenie 
Finlandii jest wdrażany strategiczny program dla 
przemysłu drzewnego, którego kluczowym elemen-
tem jest Fiński Narodowy Program Budownictwa 
Drewnianego. Jego celem jest promocja budownictwa 
na terenach zurbanizowanych i wykorzystanie drew-
na w budownictwie.

Obserwując dzisiaj kraje Zachodu, widzimy, że 
ekobudownictwo, budownictwo drewniane jest te-
matem coraz częściej podejmowanym przez państwa, 
i myślę, że dobrze, że również Polska wpisze się w ten 
ekologiczny trend. Dziękuję.
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przedmówca, wchodzicie w kompetencje biznesu 
prywatnego z pieniędzmi, których biznes prywatny 
niestety nie ma, bo to są pieniądze publiczne. I teraz 
problem jest następujący: jeżeliby Lasy Państwowe 
w tę spółkę miały wejść, to ja to jeszcze rozumiem, 
bo byłoby pewnie tańsze drewno, materiał, mówi się 
o ziemi, która miałaby być w aporcie wnoszona, nawet 
jest tabela pokazująca możliwości poszczególnych 
województw i obszarów w zakresie tworzenia właśnie 
terenów pod to budownictwo. Ale sedno sprawy jest 
takie – jeżeli się pomylę, to proszę mnie poprawić 
– że w zeszłym roku postawiono w Polsce ponad 
70 tysięcy domów w technologii tradycyjnej, a tych 
w technologii drewnianej ok. 400–450, czyli to jest 
naprawdę bardzo mało. Czy ministerstwo nie uważa, 
że raczej należałoby, właśnie wzorem Skandynawii, 
się zająć promocją tego typu budownictwa, a nie two-
rzeniem spółki? No bo mamy radę nadzorczą, mamy 
zarząd spółki, do 2023 r. macie wydać na to prawie 
1 miliard 800 milionów zł. No, ja życzę wszystkiego 
dobrego, tylko nie za bardzo w to wierzę. Czy nie na-
leżało wejść raczej w program promocji budownictwa 
niż tworzenie spółki?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Podobną uwagę zgłaszało Stowarzyszenie „Dom 

Drewniany”. Stanowisko resortu jest takie, że jeśli 
chodzi o promocję budownictwa i podejmowanie 
działań edukacyjnych, to jednak leży to po stronie 
organizacji branżowych. Ja wrócę do pierwotnego 
założenia, które przyświecało pomysłowi utworzenia 
tej spółki: włączenie się w kwestie społeczne oraz 
we wspieranie sektora. Nie da się ukryć, że w ocenie 
skutków regulacji jest również przewidywane takie 
ujęcie, że ta regulacja pozytywnie wpłynie na kon-
kurencyjność tych małych, średnich przedsiębiorstw 
przez zwiększenie skali zamówień i działalność in-
westycyjną Polskich Domów Drewnianych Spółki 
Akcyjnej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, to może i ja zadam pani pytanie. 

Chcę powiedzieć, że nie zgadzam się z panią, z tą 
tezą, że to wzmocni konkurencyjność. Jeżeli państwo 
wchodzi do działań produkcyjnych, gospodarczych, 
to ma jednak przewagę nad innymi, ale przecież to 
będzie kosztować, budżet państwa zapłaci odpo-

udział Lasów Państwowych w kontekście możliwości 
przekazywania gruntów nieleśnych, szacowanych, jeśli 
chodzi o ilość, na maksymalnie 300 ha, gruntów, które 
są objęte dzisiaj już miejscowymi planami zagospoda-
rowania przestrzennego, przewidzianych właśnie pod 
budownictwo. I tak naprawdę udział Lasów był raczej 
w kierunku… był to pewien ukłon w stronę Lasów 
Państwowych, a działalność ta miała być związana 
z ich dzisiejszą działalnością. To miała być promocja 
drewna polskiego, ale też tak naprawdę takie trochę 
symboliczne włączenie się przedsiębiorstwa w działal-
ność rządową. Oczywiście lasy pełnią wiele różnych 
funkcji, także społecznych, stąd propozycja pana mi-
nistra, ażeby w program, bardzo ważny społecznie, 
zaangażowały się również Lasy Państwowe. Był duży 
opór społeczny, był duży opór leśników. W związku 
z tym, że – tak jak mówię – to nie była sprawa kluczowa 
dla funkcjonowania tej spółki, pan minister zdecydo-
wał o wycofaniu Lasów Państwowych. Nie ukrywam, 
że w związku z wieloma chyba nieporozumieniami, 
czasem może celowym wprowadzaniem opinii publicz-
nej w błąd, nie chcieliśmy pozwolić, aby ta fałszywa 
retoryka została w jakikolwiek sposób utrwalona, stąd 
to wycofanie się. Ale, tak jak powiedziałam, Lasy od 
początku nie były kluczowe w utworzeniu tej spółki. 
Raczej chodziło o zaangażowanie się również w kwe-
stiach wizerunkowych.

Jeśli chodzi o zasady finansowania, to oczywiście 
spółka Polskie Domy Drewniane, jako spółka akcyj-
na, będzie działała na warunkach rynkowych. Jednak 
w związku z tym, że założycielami są i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska, i Bank Ochrony 
Środowiska, pan minister chciał, aby były przepisy, 
które zagwarantują, że założyciele tej spółki zacho-
wają kontrolę nad tą spółką również w przyszłości. 
I stąd zapis, że wszystkie głosy przypadające na akcje 
spółki zawsze muszą wynosić powyżej 50%, jeśli 
chodzi właśnie o te 2 podmioty, także wtedy, gdyby ta 
spółka stała się spółką publiczną. Jednocześnie akcje 
imienne założycieli nie będą mogły być ani zbywa-
ne, ani obciążane, z wyjątkami. Te wyjątki to zbycie 
lub obciążenie na rzecz Skarbu Państwa. Oczywiście 
w przypadkach nieuregulowanych będziemy stoso-
wać kodeks spółek handlowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Pan senator Gaweł.

Senator Robert Gaweł:
Ja nie ukrywam, Pani Minister, że bardzo martwi 

mnie ten projekt, ponieważ tak jak powiedział mój 

(sekretarz stanu M. Golińska)
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(wicemarszałek B. Borusewicz) mamy tego drewna troszeczkę i może rzeczywiście 
można było to w jakiś sposób wykorzystać, chociaż 
akurat nie powinna tego robić spółka, bo inwestor… 
No, to jest to, o czym koledzy mówili. Można by to 
drewno wykorzystać właśnie do tego, żeby rozwi-
jać budownictwo w Polsce, oczywiście jeżeli chodzi 
o budownictwo drewniane. I to miało jakiś sens, ten 
wasz projekt rządowy miał jakiś sens, ale to, co zro-
biono w Sejmie… Lasy zostały z tej spółki wyjęte, 
a więc ten projekt został tak ogołocony, że właściwie 
nie ma on dzisiaj najmniejszego sensu. Czy państwo 
zastanawialiście się nad tym, żeby się z tego wycofać 
w związku z tą sprawą? Możemy wam pomóc tutaj, 
w Senacie, możemy po prostu tego nie przyjąć i nie 
będziecie państwo mieli problemów. Czy zastanawia-
liście się nad tym? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Żeby się nie powtarzać: pierwotnie projekt doko-

nywał zmian w ustawie o lasach i w prawie ochrony 
środowiska, a więc nie jest tak, że projektowane były 
wyłącznie zmiany w ustawie o lasach, a teraz nagle, 
nie wiadomo skąd, wyskoczyło prawo ochrony śro-
dowiska. To po pierwsze.

Ja już powiedziałam, że Lasy nie były kluczowe, 
jeśli chodzi o utworzenie tej spółki, a kwestie doty-
czące włączenia gruntów dzisiaj rozwiązywane są 
– zresztą wcześniej również tak było – w ten sposób, 
że coraz więcej gmin zgłasza się dzisiaj, już na tym 
etapie, proponując grunty, które są w ich zasobach, 
tak aby właśnie w tym miejscu spółka mogła dokony-
wać inwestycji poprzez budowę domów drewnianych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pani Senator Zając.

Senator Alicja Zając:
Czy ta ustawa wpisuje się w jedno z zadań 

Ministerstwa Środowiska, polegające na propagowa-
niu proekologicznych działań? Myślę, że odpowiedź 
na to pytanie wiele wytłumaczy osobom sceptycznie 
nastawionym do tej ustawy. To może być piękny pro-
jekt, realizowany w pięknych miejscach. Każdy z nas, 
a przynajmniej ci, którzy budowali swoje domy z ce-
gły, z pustaków i z innych elementów, chciałby mieć 

wiednią cenę za tę przewagę. Pani powoływała się 
na Finlandię. Czy Finlandia zajmuje się budownic-
twem, czy tylko technologią i promocją? Bo to jest 
jednak duża różnica, w mojej ocenie. Czy państwo 
powinno wspierać technologie, innowacje, promocję? 
To jest jasne. Ale reszta? Czy ta spółka fińska zajmuje 
się tylko budownictwem i inwestycjami?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
To jest pytanie szczegółowe. Udzielę odpowiedzi 

na piśmie, bo na tak szczegółowe pytanie nie potrafię 
odpowiedzieć teraz.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister. Ja nie wymagam odpo-

wiedzi na piśmie.
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Senatorowie troszeczkę mi pomogli, nie będę tego 

powtarzał. Trochę współczuję pani, Pani Minister, 
że musi pani bronić projektu, który nie ma najmniej-
szych szans. To nie ulega żadnej wątpliwości. Lasy 
miały być kluczowe w tym przedsięwzięciu. Lasy 
mają majątek, drewno, grunty. A co mają narodowy 
fundusz ochrony środowiska i GIOŚ? Mają pieniądze. 
No i miała powstać spółka, której celem, tak jak pani 
powiedziała, była m.in. budowa mieszkań na wyna-
jem, mieszkań z dojściem do własności. Mówimy tu 
o przedsięwzięciu „Mieszkanie+”.

Pytanie, czy żeby wspomagać budownictwo ener-
gooszczędne, trzeba zakładać spółkę. Bo tu jest taki 
zapis, że celem jest wspomaganie budownictwa ener-
gooszczędnego. Czy do tego trzeba zakładać spółkę? 
No, pewno nie. I teraz na etapie prac… Kończę za 
chwilę, jeszcze tylko pytanie. Na etapie prac sejmo-
wych był projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach, 
ustawy – Prawo ochrony środowiska… No, to był 
inny projekt. Ta spółka Polskie Domy Drewniane była 
zapisana w rozdziale 6b ustawy o lasach. Potem to 
przeszło do całkiem innej ustawy, do prawa ochro-
ny środowiska, jako rozdział 5. No, przerzucono to 
z jednej ustawy do drugiej ustawy. Niech mi pani 
szczerze powie, czy po wyjściu Lasów Państwowych 
naprawdę nie zastanawialiście się nad tym, że wasz 
projekt rządowy… Bo to był wasz projekt, projekt 
rządowy. On był sensowny, jeżeli chodzi o lasy, bo 
przecież wiemy, jakie są wichury, kataklizmy. No, 
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(senator A. Zając) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Odpowiem szczerze, że niespecjalnie dokony-
wałam przeglądu, jakie spółki w innych państwach 
funkcjonują i czy zajmują się budowaniem domów. 
Ale, Panie Senatorze, gdyby to było takie proste, że 
gminy są odpowiedzialne za budowę mieszkań i to 
wystarczy, to dzisiaj nie mielibyśmy deficytu miesz-
kań. Myślę, że rządowy program „Mieszkanie+” 
byłby zupełnie niepotrzebny, gdyby to wszystko tak 
hulało i tak funkcjonowało, jak wszyscy sobie tego 
życzymy. A w związku z tym, że to jednak tak nie 
funkcjonuje, dobrze, że ten program powstał, i nie 
ukrywam, że cieszę się, że resort środowiska swoją 
małą cegiełkę, drewnianą, również do tego mógł 
dołożyć.

Jeśli chodzi o plany, to w latach 2018–2022 pla-
nuje się wybudować łącznie w budynkach wieloro-
dzinnych 11 tysięcy mieszkań, a w zabudowie jed-
norodzinnej, bo również taka jest przewidziana, 950 
mieszkań. To jest teoretycznie krótki okres, jednak 
ta technologia powoduje, że nie tylko jesteśmy nie-
ograniczeni, jeśli chodzi o warunki atmosferyczne, 
ale budowanie jest również dużo szybsze, i mam 
nadzieję, że już niedługo będziemy mogli mówić 
o pierwszych mieszkaniach energooszczędnych po-
wstałych z udziałem tej spółki.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.
Ja mam pytanie do pani. Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz BOŚ 
muszą mieć powyżej 50% akcji spółki. Czy w związ-
ku z tym jest przewidywane zbycie akcji dla osób 
prywatnych?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Mam problem, bo potrzebowałabym podpowiedzi 

z Departamentu Prawnego…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo.)
…żeby nie wprowadzić państwa w błąd.
(Senator Jerzy Czerwiński: To powinno być w sta-

tucie spółki, Pani Minister.)
(Rozmowy na sali)

dom drewniany, ponieważ te domy są, tak jak powie-
dział pan senator Florek, energooszczędne, ładne, po 
prostu to są domy, które pachną naturą. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Oczywiście odpowiedź może być tylko twierdzą-
ca. Resort środowiska nie tylko promocją, ale general-
nie ochroną szeroko pojętego środowiska przyrodni-
czego się zajmuje, więc jakby naturalne jest włączenie 
się w kwestie budownictwa energooszczędnego, któ-
re, jak sądzę, nie tylko dla zdrowia człowieka, ale 
i dla zdrowia przyrody jest jak najbardziej wskazane. 
I bardzo dziękuję, Pani Senator, za tę pozytywną oce-
nę i dostrzeżenie tego elementu istotnego również 
z punktu widzenia ochrony przyrody.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister, 

czy jest jakiś harmonogram celów, które chcecie 
osiągnąć? Ile chcecie wybudować domów i w jakim 
czasie? To po pierwsze.

Po drugie, ja ciągle nie dostałem odpowiedzi na 
pytanie, co z tymi niecałymi 50%. Kto obejmie te 
akcje, jak one będą rozprowadzane? Bo ta spółka 
powstaje i ona musi okrzepnąć kapitałowo, ale jak 
rozumiem, też organizacyjnie. No bo jeśli chcecie 
budować domy, to przecież bank ich nie wybuduje. 
Nie wiem, będziecie wynajmować kogoś? Ja tego nie 
widzę. Być może jest to sensowne, tylko że, jak mó-
wię, chyba nie w ten sposób to powinno być robione.

I pytanie zasadnicze. Domy powinny budować 
gminy, to jest ich zadanie własne, przy pomocy przed-
siębiorców, którzy mają technologie, możliwości wy-
konawcze itd. To proszę mi powiedzieć, czy gdzieś 
w innym kraju – zostawmy tę Finlandię – czy pani zna 
taki przykład, państwo buduje domy? To nie muszą 
być domy drewniane, załóżmy, że na południu to 
będą domy z brykietu, z gliny palonej. Czy pani zna 
taki przykład, że państwo buduje domy przy pomocy 
spółki?
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Senator Piotr Florek:

Pani Minister, ta technologia, jeżeli chodzi o domy 
drewniane, w gruncie rzeczy jest droższa od tech-
nologii tradycyjnych. Wystarczy popytać fachow-
ców. Trzeba myśleć o infrastrukturze, o uzbrojeniu, 
o doprowadzeniu… Mówi pani odnośnie do Lasów 
Państwowych, że to nie ma żadnego znaczenia… 
Proszę pani, 1 miliard 760 milionów zł zostanie wy-
prowadzone z narodowego funduszu ochrony środo-
wiska. Ile przedsięwzięć ekologicznych – np. w za-
kresie likwidacji pieców węglowych itd. – można by 
zrobić za te pieniądze, za 1 miliard 760 milionów? 
Nie ma potrzeby, by je wydawać, ale chcemy stwo-
rzyć spółkę i chcemy wnieść do niej kapitał w takiej 
kwocie. Ja rozumiem, że chodzi o coś innego – przede 
wszystkim o utworzenie spółki, która będzie budować 
domy pod wynajem – tylko nie mówicie tego państwo 
bezpośrednio. 

Pytanie moje jest takie. Ta spółka może również 
– tu jest taki zapis – nabywać grunty. No, może na-
bywać… Powołaliśmy przecież KZN-y. Ich celem 
jest… Nie będę mówił, ile przejęto, ile tysięcy hek-
tarów… Najwięcej Lasy przekazały tym protokołem 
do Krajowego Zasobu Nieruchmości. One powstały 
po to właśnie, żeby ten majątek mieć, móc nim dys-
ponować, dawać na te programy i żeby potem byli 
inwestorzy, którzy dostaną te działki i będą mogli bu-
dować. Część mieszkań na wynajem itd. Tu państwo 
tworzycie dodatkową spółkę, która też ma mieć grun-
ty. Mało tego, w pkcie 2 jest napisane tak: spółka może 
również przeprowadzać remonty lub przebudowę bu-
dynków mieszkalnych. Aha, to ja rozumiem, że ta 
spółka – najpierw ta spółka Polskie Domy Drewniane 
była zapisana w ustawie o lasach, ale z niej wypa-
dła i trafiła do innej ustawy – ma nie tylko budować 
domy drewniane, ale i… Ale to powiedzcie, że o to 
chodzi. Ona może też przeprowadzać remonty lub 
przebudowę budynków mieszkalnych. A potem może 
tak się przekształci tę spółkę, że ona będzie mogła 
być deweloperem, który ma się rozwinąć i w Polsce 
budować mieszkania+. Jeżeli taki macie zamysł, to 
powiedzcie, że o to tutaj chodzi w tym – o to, żeby 
powstała… 

Jeżeli chodzi o KZN-y, to z góry zakładaliśmy, że 
nie będzie inwestorów, którzy będą chcieli budować te 
mieszkania, bo są związani przez 15 albo 30 lat umo-
wą, wynajmem, bo połowę mogą na wolnym rynku, 
połowę – nie. Mówiliśmy o tym tutaj, ja mówiłem 
z tej trybuny, że to nie wypali. Tak że to nie wyszło, to 
nie wyszło, a w tej chwili próbujecie państwo czegoś, 
co kompletnie nie ma najmniejszej szansy realizacji. 
Z tego przedsięwzięcia będą tylko straty i nic więcej, 
bo nikt nie wybuduje taniej za takie pieniądze.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 
Panie…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Gdyby panowie przez chwilę się naradzili i pomo-
gli pani minister, to byłbym wdzięczny.

A teraz pytanie zadaje pan senator Mieczysław 
Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Minister, ze zdziwieniem słucham, że ta 
spółka ma służyć m.in. promocji proekologicznego 
budownictwa, bo gdyby tak na to patrzeć, to nale-
żałoby zapytać, czy po tym udanym eksperymencie 
zamierzacie państwo tworzyć spółki do produkcji 
paneli słonecznych, budowy turbin wiatrowych, 
produkcji samochodów elektrycznych. No, można 
by powiedzieć: śmiało! To moje pytanie pokazuje, 
że do promocji ochrony środowiska służą i powin-
ny służyć jednak inne narzędzia. Jest ich przecież 
w narodowym funduszu ochrony środowiska dużo. 
Wystarczy i trzeba je tylko dobrze wykorzystać. 
Tak że prosiłbym o odniesienie się do tej mojej 
troszkę zaczepnej wypowiedzi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pytanie brzmi: czy będą dalsze inicjatywy w tym 
kierunku? Tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: No, tak mniej 
więcej. Tak.)

Dobrze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Na ten moment nie planujemy dalszych inicjatyw. 
Podkreślam, że celem spółki nie jest sama promocja 
czy walka o ochronę środowiska. Celem spółki jest 
też wejście w kwestie społeczne, dotyczące rządowe-
go programu „Mieszkanie+”. Myślę, że temat turbin 
i inne tematy nie za bardzo wpisują się w to połącze-
nie funkcji społecznych, w odpowiedź na potrzeby 
rodzin o niższych…

(Senator Mieczysław Augustyn: A ochrona śro-
dowiska?)

…dochodach… Choć oczywiście z punktu wi-
dzenia ochrony środowiska są również ważne, po-
trzebne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Florek.
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(senator P. Florek) Pani Minister, jak spółka będzie nabywała 
drewno, na jakich zasadach, skąd, od kogo? Czy 
to na wolnym rynku, czy w jakiś inny sposób? No, 
bo jeżeli ma budować taniej, to musi w jakiś spo-
sób taniej nabywać. Jak ta spółka będzie nabywała 
drewno?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Na wolnym rynku.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska:  Dziękuję.)
No i na moje pytanie czy jest odpowiedź?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska: Tak.)
Proszę bardzo.
(Senator Alicja Zając: Była już.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska: No więc oczywiście…)
Pytanie dotyczyło tego, czy można zbywać…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska: Zbywanie akcji.)
…akcje osobom prywatnym, czy spółka będzie… 

Odpowiedzi nie było.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Tak, będzie możliwość zbywania akcji. Z tym że 
trzeba cały czas pamiętać, żeby zachować powyżej 
50%, aby nie utracić kontroli, jeśli chodzi o Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Bank Ochrony 
Środowiska.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Czyli powyżej tych 50%, to, co tam zostanie, bę-
dzie można zbywać, tak?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Tak.)

Więcej pytań nie widzę.
Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Piotra 

Florka.

Wydacie państwo pieniądze. Tak więc jest pyta-
nie: czy ta spółka oprócz nabywania gruntów będzie 
prowadzić również taką inną działalność i budować 
nie tylko domy z drewna?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Przede wszystkim muszę zaprotestować przeciw-

ko stwierdzeniu, że to przedsięwzięcie, ten projekt 
ustawy i spółka służą wyprowadzaniu pieniędzy 
z narodowego funduszu. Być może to był skrót my-
ślowy, ale…

(Senator Piotr Florek: Różnimy się.)
…bardzo niefortunny i nie mogę go zostawić bez 

komentarza.
Wkład pieniężny narodowego funduszu zostanie 

sfinansowany z funduszu podstawowego Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska. Ale oczywiście spół-
ka, o której mówimy, jest to spółka, która w przyszło-
ści ma prowadzić działalność na zasadach rynkowych, 
tak więc w którymś momencie musi na siebie po pro-
stu zarabiać. Jeśli chodzi o cele, to one oczywiście są 
zapisane w ustawie. Spółka może nabywać grunty, 
przeprowadzać remonty, przebudowy budynków, po-
zyskiwać, tworzyć nowe rozwiązania technologiczne 
w zakresie przetwarzania drewna, nabywać i prze-
twarzać surowiec drzewny, sprzedawać i nabywać 
produkty drzewne oraz prowadzić inną działalność 
związaną z energooszczędnym budownictwem drew-
nianym lub infrastrukturą towarzyszącą. I to jest cały 
katalog, który został zawarty w ustawie. Jeżelibyśmy 
chcieli, jeżelibyście państwo chcieli czegoś więcej, 
to trzeba byłoby zmieniać ustawę. Tak że na dzisiaj 
innej działalności niż ta przewidziana w ustawie się 
nie planuje.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
(Senator Piotr Florek: Jeszcze raz.)
Pan senator jeszcze raz? Proszę bardzo. Tylko, 

Panie Senatorze, o pytania bym poprosił.

Senator Piotr Florek:
Tak, tak, krótkie pytania, Panie Marszałku. 

Przepraszam za te poprzednie, mogłem to rozdzielić, 
za szeroko… Teraz już tylko kontynuuję.



340
64. posiedzenie Senatu w dniu 26 lipca 2018 r.
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska

dzie przeznaczonych, to nie wiem. Czyli mamy grun-
ty w Krajowym Zasobie Nieruchomości. I sprawa 
jest jasna – one przekażą, one będą operować, mają 
i zbroić, i tymi gruntami handlować, i się wymie-
niać… Ale jeszcze ta spółka ma nabywać grunty. No, 
jak ma nabywać, to znaczy, że znowu ma te grunty 
kupić, nabyć. No, wiemy jak to wygląda, jeżeli chodzi 
o obrót gruntami, szczególnie na przykładzie KZN 
to wyjaśnialiśmy. 

Ja jako rzeczoznawca majątkowy mogę dużo mó-
wić na ten temat, jak wygląda nabycie gruntu, ze swe-
go doświadczenia zawodowego. I dlatego mówiłem, 
że KZN to jest kolejna niepotrzebna jednostka, bo 
mamy kataster nieruchomości, mamy ewidencję i tam 
wszystko jest, wystarczy to tylko zebrać, policzyć, 
zobaczyć, a nie tworzyć spółkę. Ale ta spółka miała 
za cel infrastrukturę. Miała budować infrastrukturę, 
żeby można było realizować budowę mieszkań. No 
i to można jeszcze w jakiś sposób wytłumaczyć. Ale 
tworzenie w tej chwili obok czegoś kompletnie nowe-
go… Chyba że, jak powiedziałem, zamysł jest taki, że 
nie da się tych mieszkań wybudować w tym systemie, 
jaki był zaoferowany. Czyli to, że spółka przekaże 
grunty… Tam była mowa o inwestorze na wieczyste 
użytkowanie, dzisiaj walczymy z wieczystym użyt-
kowaniem. Tutaj walczyliśmy, żeby tego wieczystego 
użytkowania nie było. Spółka ma przekazać inwe-
storowi, inwestor ma wybudować budynek, zapłacić 
25% wartości i wybudować mieszkania na wynajem 
ze ścieżką dojścia do własności, ale 50% może na 
wolnym rynku, a drugie 50%… Taki był zamysł. No 
i co się okazuje? Z góry mówiłem, że nie będzie takich 
inwestorów, którzy będą chcieli to realizować. I nie 
wiem, czy… Oczywiście są pojedyncze przypadki. 
Możemy mówić o Jarocinie i o Białej Podlaskiej, ale 
na całkiem innych zasadach to było budowane. Domy 
rozpoczęto jako inne budownictwo… Już nie będę 
tego tematu rozwijał. I to po prostu nie wyszło. 

I teraz widzę, że ta spółka, która ma powstać, 
ma być takim kompletnym inwestorem. Czyli taki 
inwestor państwowy, który może ma się rozrosnąć 
później, który ma… Po co, się pytam. Mamy firmy, 
które realizują budownictwo, trzeba tylko dostosować 
przepisy do tego, żeby dalej mogły realizować, bu-
dować. Jesteśmy wszyscy za budowaniem, za tanim 
budownictwem, jesteśmy wszyscy za tym, żeby oso-
by, których nie stać na kupno mieszkań komunalnych 
itd… Jesteśmy za tym, żeby były dopłaty do czynszu. 
Uchwaliliśmy niedawno ustawę – no i świetnie, są 
dopłaty i będą mogli z nich korzystać. I popieramy 
wszystkie takie przedsięwzięcia, tylko te przedsię-
wzięcia muszą mieć ręce i nogi, a to po prostu ich 
nie ma. Ja wiem, że pani minister próbuje bronić, bo 
musi, bo taki był zamysł. Ale spółka nie wyszła. Po 
prostu Lasy… Jak wiadomo, są Lasy Państwowe i są 
górnicy, którzy mają siłę przebicia. Lasy Państwowe 

Senator Piotr Florek:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Każde tego typu przedsięwzięcie musi być opła-

calne. Jeżeli powstaje spółka, to ona musi na siebie 
zarobić. Tak więc w związku z tym musi to być przed-
sięwzięcie, które się sfinansuje. Oczywiście, dostanie 
wsparcie, 1,7 miliarda zł. Ale uważam, że na pewno 
można by te pieniądze lepiej wykorzystać. Od tego 
są firmy, nich sobie tworzą… i niech w to wkładają 
swój kapitał, swoje pieniądze, a nie z Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska czy z Banku Ochrony 
Środowiska.

Proszę państwa, początkowy zamysł spółki był ja-
sny. I z tym moglibyśmy się w pewien sposób zgodzić. 
Jeżeliby Lasy Państwowe były w tej spółce, jeżeliby 
one rzeczywiście to tanie drewno, które tam się może 
pojawić, w jakiś sposób nabywały, to przy tej tech-
nologii, która jest droższa od tradycyjnej technologii 
– to nie ulega żadnej wątpliwości, możemy mówić, 
że domy drewniane są tańsze, ale nie są – to miało-
by jakiś sens. Po tym, jak była dyskusja w Sejmie, 
zmieniono zasadniczo tę ustawę. Ja nawet nie wiem, 
czy takie zasadnicze zmiany… No ale to był projekt 
rządowy i rząd się wypowiedział na ten temat, czy 
właśnie można w ten sposób zmienić. Bo ta spół-
ka miała się składać z 3 podmiotów: Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska, Banku Ochrony 
Środowiska i Lasów Państwowych. No i w tym mo-
mencie, w związku z tym protestem leśników, a pa-
miętamy też poprzedni protest co do przekazywania 
KZN… No i się okazuje, że jeden z najważniejszych 
podmiotów w tej spółce zostaje wyłączony. Czyli 
co trzeba było zrobić? No, trzeba było wyjąć tę całą 
spółkę z ustawy o lasach i przenieść – bo pierwotnie 
ona była w ustawie o lasach, bo to był zasadniczy 
cel – a potem coś trzeba było zrobić, więc poszła do 
ustawy o środowisku. No i w związku z tym teraz 
mamy taką sytuację, że mamy taką spółkę, która ma 
prowadzić te przedsięwzięcia, bo to jest spółka prawa 
handlowego, spółka akcyjna. A więc ona ma być teraz 
inwestorem i ma budować tanie domy. I jako spółka 
musi te domy budować na jakimś gruncie, musi to 
całe przedsięwzięcie inwestycyjne realizować. 

To zaczynamy od gruntu. Po to był KZN – 
Krajowy Zasób Nieruchomości, do którego Lasy 
przekazały ileś tysięcy… Nie wiem, czy to wziąłem, 
ale… Pewnie leży to na biurku. Ileś tysięcy hektarów 
przekazały Lasy, a bardzo mało inne podmioty, ale 
to przekazały do KZN w formie tych wykazów, któ-
re tam… Bo pamiętamy, że drugi etap to musi być 
przejęcie, czyli trzeba przeanalizować, które działki 
pod budownictwo będą nam potrzebne. Te bierzemy, 
a resztę oddajemy. No i oczywiście Lasy na razie 
przekazały najwięcej tych gruntów. Bo ile z tego bę-
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(senator P. Florek) dzenia pewnych dodatkowych zapisów. Mianowicie 
wszystkie działania prowadzone przy organizacji 
konferencji w Katowicach, która ma się odbyć na 
przełomie listopada i grudnia bieżącego roku, są 
uzgadniane z sekretariatem konferencji klimatycznej 
stron protokołu z Kyoto i porozumienia paryskiego.

Przez okres kilku miesięcy prowadzono prace 
przygotowawcze. W trakcie tych prac zaszła koniecz-
ność dodatkowych… Może ja to odczytam, żeby było 
szybciej.

„Modyfikacje przewidywane przedmiotową no-
welizacją wynikają ze zmiany koncepcji przewod-
niczenia Konferencji COP24 poprzez desygnowanie 
na kandydata na Prezydenta Konferencji specjal-
nego Pełnomocnika Rządu do spraw Prezydencji 
Konferencji Stron”.

Pełnomocnik będzie wykonywał następujące za-
dania. Będzie przewodniczył negocjacjom, współ-
pracował z sekretariatem, nawiązywał i utrzymy-
wał kontakty oraz wymieniał informacje z organami 
i instytucjami państw, które pełniły lub będą pełni-
ły funkcje Prezydencji Konferencji Stron, inicjował 
spotkania krajowe i zagraniczne, w tym konsultacje 
ministerialne, konsultacje nieformalne, nieformalne 
spotkania negocjatorów lub ekspertów odbywające się 
przed konferencją i brał udział w tych spotkaniach. 
Pełnomocnik będzie funkcjonował do 31 grudnia 
2019 r.

W skład zespołu – to też jest dodatkowa zmiana 
– zostaje włączony również marszałek województwa 
śląskiego jako podmiot zarządzający regionalnym 
transportem kolejowym. Będzie też powołany spe-
cjalny wysłannik ministra spraw zagranicznych do 
spraw klimatu.

Co jest ważne w tej ustawie i co było podnoszone 
w czasie posiedzenia komisji? Ustawa przewiduje 
zwiększenie górnego limitu środków przeznaczonych 
na dofinansowanie zadania związanego z zapewnie-
niem organizacji konferencji. Wydawać się może, że 
to zwiększenie ze 128 milionów do 252 milionów 
jest zwiększeniem dość poważnym, ale wynika to 
z różnych powodów. Mianowicie na chwilę obecną 
zapisało się do udziału w konferencji ponad 30 ty-
sięcy uczestników, co jest znacząco większą licz-
bą niż w przypadku dotychczas odbywających się 
konferencji. Organizatorzy spodziewają się, że może 
być nawet ok. 40 tysięcy uczestników. Należy tym 
uczestnikom zapewnić noclegi i również bezpieczeń-
stwo. W ostatnich miesiącach mamy do czynienia 
z różnymi formami zagrożeń, między innymi ataka-
mi w cyberprzestrzeni i innymi zdarzeniami, które 
wymagają zwiększenia udziału pewnych instytucji. 
I z tego właśnie wynikają te zapisy o zwiększeniu 
środków. 

Ustawa wprowadza przepisy, które umożliwią wy-
płatę funkcjonariuszom Policji, Państwowej Straży 

zaprotestowały i nastąpiło wycofanie się. To przedsię-
wzięcie nie ma najmniejszych szans na realizację po 
wyjściu Lasów Państwowych. Jeżeli Lasy Państwowe 
byłyby w tej spółce, to można by było wykorzystać 
tanie drewno. Ale pani minister powiedziała, że to 
będzie spółka prawa handlowego. Czyli co? Będzie 
nabywała drewno na wolnym rynku. No i z kim bę-
dzie konkurować? Z tymi firmami, o których państwo 
mówiliście? Zamiast robić przedsięwzięcia ekologicz-
ne, włożymy do tej spółki 1 miliard 760 milionów zł. 
No, to naprawdę nie ma sensu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję że lista mówców została wyczerpana*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji 
Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 925, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 925 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska, panią 
senator Alicję Zając, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca 
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Przedstawiciele Rządu!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Środowiska sprawozdanie z procedowania nad 
uchwaloną przez Sejm w dniu 20 lipca 2018 r. usta-
wą o zmianie ustawy o szczególnych rozwiąza-
niach związanych z organizacją w Rzeczypospolitej 
Polskiej sesji Konferencji Stron Ramowej konwencji 
Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Komisja po krótkiej dyskusji na posiedzeniu pro-
ponuje przyjęcie ustawy bez poprawek. Większość 
senatorów głosowała za, 2 wstrzymało się od głosu.

Ja może króciutko powiem, dlaczego po uchwa-
leniu w styczniu 2018 r. pierwotnego tekstu ustawy 
nastąpiła konieczność zmian, uściślenia i wprowa-

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator Maciej 
Łuczak. Przemówienie w załączeniu. 
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(senator sprawozdawca A. Zając) Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Marszałku, to już jest opinia. Pytanie było. 
Pani senator nie odpowiedziała.

(Senator Bogdan Borusewicz: Pytanie: czy w woj-
sku są nadgodziny?)

Powiedziała, że nie odpowie. To może do pani 
minister ewentualnie.

Czy są dalsze pytania? Nie.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Nie ma pytań…

Senator Alicja Zając:
Dobrze. To ja może odpowiem panu marszałko-

wi…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: A, to proszę.)
…zgodnie z obecnym stanem mojej wiedzy. 

Mianowicie te środki są zwiększone ze 128 milio-
nów zł do 252 milionów zł, tak więc to nie jest dwu-
krotnie, to jest prawie dwukrotnie. One nie będą 
przeznaczone tylko na te ekwiwalenty, ale również 
na te wszystkie inne kwestie, które wyszły w trakcie 
tych 6 miesięcy. My nie jesteśmy samodzielnym or-
ganizatorem tej konferencji, my jesteśmy w pewnym 
układzie. I ta konferencja jest bardzo cenna, choćby 
z tego powodu, że możemy zaprezentować się or-
ganizacyjnie, możemy przedstawić swoje pomysły 
w zakresie ochrony środowiska, ochrony klimatu, 
w których jesteśmy jednym z wiodących krajów eu-
ropejskich. Wydaje mi się, że wojsko jest powołane 
do troszeczkę innych zadań, natomiast to, co będzie 
tam realizowane… No, oni przecież muszą wyjechać 
z koszar, muszą tam dojechać itd. To nie jest nad-
zwyczajne wydarzenie, takie jak choćby udział woj-
ska w ratowaniu po tej nawałnicy na północy Polski, 
kiedy zniszczone zostały lasy, jak udział wojska 
w akcji podczas powodzi czy w jakichś nadzwyczaj-
nych zdarzeniach. To jest udział wojska konieczny 
ze względu na zabezpieczenie koronowanych głów, 
przedstawicieli wielu państw świata, bo wśród tych 
30 czy 40 tysięcy osób będzie wiele takich, które wy-
magają szczególnej ochrony. Zresztą pan marszałek, 
jako osoba ochraniana do niedawna w sposób szcze-
gólny, najlepiej wie, że jednak ta ochrona zwłaszcza 
w podróżach do innych krajów jest bezwzględnie 
wymagana. I bez tej ochrony, bez jej zapewnienia 
i bez środków na to wiele tych osób po prostu z obawy 
o swoje bezpieczeństwo by nie przyjechało. A to jest 
niepowtarzalna szansa dla Polski, żeby po raz kolejny 
zaprezentować się w XXI w. jako państwo światowe 
podczas organizacji dużego, ogromnie ważnego wy-
darzenia.

(Senator Bogdan Borusewicz: Mam jeszcze pyta-
nie do pani senator.)

Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Straży Granicznej 
oraz żołnierzom Żandarmerii Wojskowej zryczałto-
wanego ekwiwalentu pieniężnego za pełnienie służby 
w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę 
czasu pracy. Ekwiwalent będzie przysługiwał funkcjo-
nariuszom w okresie od 30 listopada 2018 r. do 15 grud-
nia 2018 r. Ma stanowić uposażenie funkcjonariuszy, 
nie będzie jednak traktowany jako wynagrodzenie oso-
bowe i nie będzie zaliczany do wynagrodzeń. Wypłata 
ekwiwalentu nastąpi do dnia 30 kwietnia 2019 r. Będzie 
również umożliwione podpisanie porozumienia mię-
dzy ministrem obrony narodowej a Narodowym 
Funduszem Ochrony Środowiska w zakresie tych 
działań, czyli przekazania środków finansowych na 
wykonanie zadań związanych z konferencją COP24.

Poprawek nie było.
Proszę o przyjęcie ustawy procedowanej przez 

Komisję Środowiska bez poprawek. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Senator, koszt w związku z tym ekwiwa-

lentem wzrasta dwukrotnie, ze stu dwudziestu paru 
milionów zł do 250 milionów zł. Czyli dwukrotnie, 
nawet więcej niż dwukrotnie. I mówiła pani o ekwi-
walencie dla funkcjonariuszy oraz wojskowych.

(Senator Alicja Zając: Wszystkich służb zapew-
niających bezpieczeństwo i również…)

Tak. W związku z nadgodzinami, jak rozumiem, 
bo tak to prosto… Otóż, Pani Senator, czy w wojsku 
są nadgodziny? Może się…

Senator Alicja Zając:
Panie Marszałku, to nie do mnie pytanie, przepra-

szam, tylko do ministra obrony narodowej.
(Senator Bogdan Borusewicz: To niech się pani 

minister przygotuje do tego pytania.)
Ja w zakresie procedowanej ustawy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem. To 

niech się pani minister przygotuje, bo według mojej 
wiedzy w służbach, w Policji itd. są, ale w wojsku 
nie ma nadgodzin.)
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bezpieczeństwo i naszym obywatelom, i wszystkim 
odwiedzającym nas gościom. I to Policja doprosiła – 
i zwykle doprasza – Żandarmerię Wojskową. I w tej 
kwestii MSWiA również już sygnalizowało, że takie 
potrzeby będą. Tak się działo w momencie, kiedy mie-
liśmy wizytę papieża Franciszka, tak się działo, kiedy 
były w Polsce Światowe Dni Młodzieży. Tak więc to 
rozwiązanie i ten ekwiwalent, o którym mówimy, nie 
jest dzisiaj ani nowością, ani rozwiązaniem, które 
wcześniej nie byłoby praktykowane. Ten ekwiwalent 
jest nie tylko możliwy, ale w moim przekonaniu za tę 
nadzwyczajną służbę powinien być naszym służbom 
wypłacony.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

przedstawiciela rządu.
Wiem, że pan marszałek Borusewicz zapowia-

dał…
Proszę bardzo, jeżeli pan chce zadać pytanie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Minister, dlaczego nie uwzględnialiście tych 

kosztów ochrony, dodatkowych kosztów w ustawie 
pierwotnej, tylko teraz to policzyliście?

I pytanie drugie. Czy zamierzacie wypłacać żoł-
nierzom ekwiwalent pieniężny za pełnienie służby 
w czasie przekraczającym ustawowo określoną normę 
czasu służby?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę…)
O ile wiem, w wojsku nie ma normatywnego czasu 

służby i m.in. także tym wojsko, czyli Żandarmeria 
Wojskowa, różni się od innych służb.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Ja mogę wskazać, że te kwestie były konsul-

towane i z Ministerstwem Obrony Narodowej, 
i z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, i te zasady przyznawania ekwiwalen-
tu również były już wcześniej określone. Tak jak już 
było mówione, dzieje się tak w czasie od 30 listopada 
do 15 grudnia, to jest ta służba szczególna, i ze wzglę-
du na realizację zadań związanych bezpośrednio 
z zapewnieniem bezpieczeństwa wszystkich uczest-
ników konferencji służba będzie pełniona w czasie 
przekraczającym ustawowo określoną normę czasu 
służby, zarówno jeśli chodzi o straż pożarną, Policję, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Senator, ja nie kwestionuję znaczenia tej kon-

ferencji, konieczności ochrony, zabezpieczenia. To 
jest jasne, tylko koszty zwiększają się prawie dwu-
krotnie. Czy tego wcześniej nie można było przewi-
dzieć?

Senator Alicja Zając:
Tam jest określenie „do kwoty”, „do”, a więc nie 

muszą być wykorzystane 252 miliony. Może będzie 
to 200 milionów, może 201 milionów.

(Senator Bogdan Borusewicz: I może być 128…)
Też.
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie może być, dla-

tego że ustawa to zwiększa. Zwiększa, dlatego że 
koszty będą większe, wiadomo. Ale ja nie chcę tutaj 
tego drążyć, zapytam panią minister. Ponieważ pani 
powiedziała, że wyliczyła koszty tego ponadnorma-
tywnego czasu pracy… Powiedziała pani o wojsku, 
dlatego zapytałem o wojsko, bo uważam, że wojsko 
nie ma…)

Dziękuję bardzo. Myślę, że przedstawiciele rządu 
uzupełnią. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu został upoważniony 
minister środowiska.

Czy pani minister Małgorzata Golińska chce za-
brać głos?

Chyba muszę panią poprosić, bo pan marszałek już 
zapowiedział, że będą pytania. Ale przed pytaniami 
może pani jeszcze ustosunkować się do tego projektu.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziękuję pani senator sprawozdawcy za przed-

stawienie wielu szczegółów, które zostały zawarte 
w tej ustawie.

Faktycznie, jak widzę, przewija się głównie temat 
wzrostu kosztów oraz możliwości udziału czy też 
współudziału Żandarmerii Wojskowej. Chciałabym 
tylko wskazać 2 kwestie, jeśli chodzi o ten temat. 
Pierwsza jest taka, że podczas tej rangi uroczy-
stości, wydarzeń musimy zapewnić jak najwyższe 
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(sekretarz stanu M. Golińska) Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:

Trudno mi się odnieść do roku 2008, jest to zbyt 
odległy czas, ale mogę porównać z konferencjami, 
które odbyły się w latach poprzednich, w latach 2017, 
2016, 2015. W przeliczeniu na złotówki, w 2015 r. 
w Paryżu – 804 miliony zł, w Marrakeszu w 2016 r. – 
387 milionów zł, w Bonn w 2017 r. – 331 milionów zł. 
Tak więc wszystkie te szczyty były dużo droższe niż 
ten przez nas planowany, najbliższy COP24.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje…

Senator Piotr Florek:
Tylko dopytam… Pani Minister, ja rozumiem, 

no, w Kopenhadze itd… Ale my mówimy o Polsce, 
więc to byłoby lepsze porównanie… Ja mówię np. 
o międzynarodowych targach w Poznaniu, bo tam 
się ta konferencja odbywała… Dla mnie to nie jest 
porównywalne. Za chwilę będziemy porównywać 
zarobki, to, ile ja zarabiam, a ile zarabia parlamenta-
rzysta w innym kraju… 

(Głos z sali: Tak, porównamy i…)
W związku z tym dla mnie to nie jest porówny-

walne. Gdyby pani mogła odpowiedzieć na piśmie, 
jeżeli chodzi o tę konferencję w Polsce, tobym o to 
prosił, bo to byłby taki wskaźnik.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Oczywiście, udzielę odpowiedzi na piśmie, je-

śli chodzi o rok 2008. Jednak warto też wskazać, że 
w przypadku konferencji w Warszawie faktycznie 
koszty były niższe, ale też ranga wydarzenia była 
niższa i uczestników było 12 tysięcy. Dzisiaj, już na 
ten moment wiemy, że mówimy o minimum 30 ty-
siącach uczestników, i to jest niejako punkt wyj-
ścia. A jeśli chodzi o koszty, które się zwiększyły 
w ciągu ostatnich kilku miesięcy, to myślę, że warto 
też podkreślić kwestię wymagań stawianych przez 
Organizację Narodów Zjednoczonych, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo i cyberbezpieczeństwo. Te kwestie 
nie były możliwe do przewidzenia. To one dzisiaj 
w trakcie uzgodnień z ONZ są wskazywane i są pod-
noszone jako kluczowe.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Straż Graniczną, Służbę Celną, jak i Żandarmerię 
Wojskową.

Co do szczegółów tego, jak to wygląda od strony 
Ministerstwa Obrony Narodowej, to oczywiście mogę 
wystąpić z zapytaniem szczegółowym do ministra 
właściwego i udzielić odpowiedzi na piśmie, jeśli 
będzie taka…

Senator Bogdan Borusewicz:
To prosiłbym o zapytanie… to znaczy o odpo-

wiedź na piśmie. Ja nie chcę pani męczyć, oczywi-
ście rozumiem, że pani nie musi się znać na wojsku 
i na służbach… Czyli te wszystkie służby, tak, mają 
określony czas pracy…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Mhm…)

…i wypłaca się im ekwiwalent, zaś wojsko nie ma 
określonego czasu pracy.

(Senator Alicja Zając: Ale przebywa poza miej-
scem…)

Ale to na zakwaterowanie itd., wszystko… Ale ja 
tu czytam, że wojsko ma też otrzymywać ekwiwalent 
za przekroczenie czasu pracy, stąd moje pytanie po 
prostu. Jeżeli…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ale już była odpowiedź udzielona, więc…
(Senator Bogdan Borusewicz: Odpowiedź będzie 

udzielona na piśmie. Dziękuję bardzo.)
Będzie na piśmie.
Pan senator Florek zadaje teraz pytanie.

Senator Piotr Florek:
Pani Minister, ja sobie przypominam konferen-

cję Narodów Zjednoczonych w sprawie klimatu 
w Poznaniu, to było chyba COP14, o ile pamiętam, 
w 2008 r., od 1 do 12 grudnia, 190 delegacji rządo-
wych uczestniczyło… Brałem czynny udział w zabez-
pieczeniu tego przedsięwzięcia, tej konferencji, wy-
posażając Policję, straż pożarną, służby… Miałbym 
takie pytanie: czy ma pani ewentualnie jakieś dane 
dotyczące tego, jak to wyglądało w porównaniu, je-
żeli chodzi o koszty, na poprzednich konferencjach? 
Czy one były podobne, wyższe? No bo mówimy tutaj 
o wzroście, który jest bardzo duży, o 100%. Jakie 
koszty były np. w przypadku konferencji w 2008 r. 
w Poznaniu? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Pani Minister.
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lacji, potencjalnych zysków czy strat, jeśli chodzi 
o Unię Europejską. Ale jeśli pan pyta o moje prywatne 
zdanie, to mogę odpowiedzieć, że jest to niezwykła 
szansa dla Lasów Państwowych, a one są dla mnie 
szczególnie istotne, szczególnie ważne i szczególnie 
mi bliskie. Od pewnego czasu wszyscy obserwu-
jemy sporą presję na leśników i to presję zarówno 
wewnątrz, jak i z zewnątrz. I w moim przekonaniu 
to jest bardzo dobra okazja do tego, żeby pokazać, 
jaki wpływ na klimat mają lasy, również w kwestii 
pochłaniania dwutlenku węgla, ale to jest też szansa 
na to, żebyśmy wszystkim uczestnikom konferencji 
pokazali to, co dla nas jest oczywiste, że gospodarka 
leśna, zrównoważona wielofunkcyjna gospodarka le-
śna, która potrafi łączyć kwestie ochrony przyrody 
z celami społecznymi, edukacyjnymi i produkcyjny-
mi, gospodarczymi, a jednocześnie wciąż wzrastająca 
bioróżnorodność to jest coś, czego inne kraje mogą 
się od nas uczyć. I również w tym zakresie na COP24 
będziemy chcieli działać, te kwestie prezentować, 
o tym informować, ale i przekonywać, że jeśli chodzi 
o lasy, to możemy mówić nie tylko o wpływie na kli-
mat – o zalesieniach czy wylesieniach – ale również… 

Mówię m.in. o projekcie, który jest realizowany 
przez Lasy Państwowe, dotyczącym leśnych gospo-
darstw węglowych, którego już dzisiaj zazdrosz-
czą nam inne państwa, chociażby Chiny. Kiedy ich 
ministrowie byli w Polsce i zapoznawali się z tym 
projektem, to mówili, że chcieliby się od nas tego 
uczyć. Każdy minister z resortu środowiska, który 
wyjeżdża na spotkania z przedstawicielami mini-
sterstw środowiska innych krajów… Temat leśnych 
gospodarstw węglowych zawsze jest prezentowany 
i zawsze spotyka się z dużym zainteresowaniem, du-
żym podziwem. Tak że pomijając te wszystkie inne 
ważne dla interesu Polski kwestie klimatyczne… 
Z mojego punktu widzenia, osoby zainteresowanej 
Lasami Państwowym, mogę powiedzieć, że jeżeli 
uda nam się to zrobić, to będzie to olbrzymi sukces 
Polski.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przekonała mnie pani.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są dalsze pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 

Małgorzata Golińska: Dziękuję.)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane 
przez senatorów Borusewicza i Florka.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.

Senator Jerzy Czerwiński:

Pani Minister, ja bym prosił panią o taką prywatną 
ocenę. Mam tu przed sobą może nie sprawozdanie, ale 
dane z organizacji Światowych Dni Młodzieży w 2016 r. 
Łącznie wszystkie koszty to 201 milionów zł, z tego 
pielgrzymi wyłożyli 142 miliony. Pani Minister, czy to 
nie robi się za duże „Bizancjum”? Czy my tak… No, nie 
wiem, jak to nazwać. Czy my nie dokładamy do tego 
„Bizancjum” za dużo? Jakie rzeczywiste efekty będzie-
my z tego mieli? Czy to są tylko takie dwutygodniowe 
wczasy dla aktywistów ruchu ochrony środowiska?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Nie da się ukryć, że organizacja konferencji COP24 

to nie tylko prestiż dla Polski, to jest oczywiste, ale 
myślę, że to jest też wielka szansa, dlatego że to jest 
czas, kiedy zależy nam, a też poprzez to, że jesteśmy 
prezydencją, jesteśmy odpowiedzialni za to i może-
my mieć wpływ na realizację pakietu wdrażającego 
porozumienie paryskie, a to jest dla polskiej polityki 
klimatycznej absolutnie kluczowe.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Minister, wbrew pozorom mogłaby mnie pani 

przekonać, gdybym ja się dowiedział, ile na tym za-
oszczędzimy, jeśli chodzi o politykę klimatyczną. Ja 
mówię o tym, jak daleko „uciekniemy” od Unii.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska 
Małgorzata Golińska: Jeszcze raz. Jak daleko uciek-
niemy…)

…od Unii Europejskiej i jej polityki czy – nie wiem, 
jak to nazwać, właściwie ideologii, bo to nie jest poli-
tyka – ideologii związanej z ochroną środowiska? Jeśli 
rzeczywiście na tym zaoszczędzimy, to może warto 
zainwestować. Może warto zainwestować 200 milionów, 
żeby oszczędności np. w ciągu 2–3 lat czy nawet 10 lat 
wyniosły 2 miliardy, 10 miliardów. Czy pani jest pewna 
tego, że my tyle zyskamy na organizacji tej konferencji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Środowiska  
Małgorzata Golińska:
Postaram się nie odpowiedzieć na to pytanie, 

zwłaszcza w kontekście komentowania naszych re-
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(wicemarszałek M. Seweryński) ny obieg dokumentów ułatwi kontrolę Krajowej 
Administracji Skarbowej.

I jeszcze jeden element został poruszony w tej 
ustawie, a mianowicie ten, który wynika nawet z na-
zwy tej ustawy. W zakresie prawa celnego dostoso-
wujemy tutaj kwestie związane z naliczaniem odsetek 
od należności celnych i wprowadzamy takie same 
zasady jak w przypadku innych podatków.

Biuro Legislacyjne Senatu zgłosiło 7 uwag szcze-
gółowych do tego projektu. Większość tych uwag to 
uwagi legislacyjne, redakcyjne czy doprecyzowują-
ce. Szczegółowo była omawiana tylko jedna uwaga, 
uwaga pierwsza, dotycząca mianowicie terminu wej-
ścia w życie pewnych przepisów, konkretnie przepisu 
art. 8 ust. 1 pkt 1. Biuro Legislacyjne miało pewne 
wątpliwości co do tego, o co chodziło ministerstwu, 
gdyż jest tu napisane, że ten przepis wchodzi w ży-
cie po 14 dniach. Legislator miał pewne wątpliwo-
ści co do tego, czy nie powinno to obowiązywać od 
1 stycznia, ale po uzyskaniu wyjaśnień od przedsta-
wiciela Ministerstwa Finansów, jak należy ten zapis 
interpretować, uznaliśmy, że przepis ten powinien 
wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia. W związ-
ku z tym nikt z senatorów nie przejął poprawek za-
proponowanych przez Biuro Legislacyjne. Ustawa ta 
została przyjęta na posiedzeniu komisji jednogłośnie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie? Nikt się nie zgłasza.

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

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

Czy pan minister Piotr Nowak, przedstawiciel 
rządu, chciałby zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Piotr Nowak: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.
W takim razie chciałbym powiedzieć, że senato-

rowie mogą teraz zgłaszać pytania do pana ministra 
jako przedstawiciela rządu, związane z tym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt się nie zapisał do dyskusji*.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator  
Grzegorz Czelej. Przemówienie w załączeniu.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 
celne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 911, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 911 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Krzysztofa Mroza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja budżetu i finansów na ostatnim swoim 

posiedzeniu zajmowała się ustawą o zmianie usta-
wy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 
celne. Był to projekt rządowy. Rząd reprezentowało 
Ministerstwo Finansów.

Generalnie ustawa ta wprowadza uproszczenia 
i ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej 
związanej z wyrobami akcyzowymi, m.in. poprzez 
likwidację pewnych obciążeń, wprowadzenie digitali-
zacji dokumentów i poprzez doprecyzowanie przepi-
sów, wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych.

Na posiedzeniu komisji obecny wiceminister omó-
wił 4 najważniejsze zmiany, które ta ustawa wpro-
wadza. Zmian szczegółowych dotyczących akcyzy 
jest więcej, ale były omówione 4 takie najważniejsze.

Po pierwsze, ustawa wprowadza zerową stawkę 
akcyzy na gaz sprężony i gaz skroplony. Tu będzie 
ubytek dla budżetu państwa na poziomie ok. 8 milio-
nów zł, ale ministerstwo zapowiedziało, że godzi się 
na taki ubytek w celu promocji tego paliwa. Wpisuje 
się to w działania proekologiczne.

Druga omówiona zmiana dotyczy definicji ubyt-
ków wyrobów akcyzowych. Chodzi o produkcję piwa 
i wyrobów winiarskich. Tutaj chodzi o sprawy zwią-
zane ze zwolnieniem od akcyzy takich właśnie ubyt-
ków. Do tej pory istniały normy, które określały, jaka 
ilość ubytków może być zwolniona od akcyzy. Dzisiaj, 
jeżeli przedsiębiorcy odpowiednio to udokumentują, 
wszystkie te ubytki będą mogły być zwolnione od 
akcyzy.

Trzeci element – o nim na wstępie wspomnia-
łem – to wprowadzenie elektronicznego dokumen-
tu dostawy stosowanego do przemieszczania poza 
procedurą zawieszenia poboru akcyzy. No i tutaj też 
Ministerstwo Finansów twierdzi, że jest to spełnienie 
pewnego postulatu przedsiębiorców. Przedstawiciel 
ministerstwa stwierdził również, że ten elektronicz-
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Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym

(wicemarszałek M. Seweryński) Senator Adam Gawęda:

Z przedłożonych informacji wynika, że w zasa-
dzie nie będzie tutaj zmian. Cytowałem już uzasad-
nienie – to prezes Rady Ministrów będzie powoływał 
i odwoływał dyrektora instytutu. Z tego, co wiem, to 
będzie kontynuacja.

(Senator Alicja Zając: A siedziba?)
W Warszawie.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Rocki. Proszę bardzo.

Senator Marek Rocki:
Pozwolę sobie od razu zadać 2 pytania.
Trochę kontynuując pytanie pani senator, spytam, 

jakie jest planowane zatrudnienie. Jaka liczba, ile 
osób?

I drugie pytanie, natury bardziej proceduralnej. 
Dlaczego tym się nie zajmowała komisja profesora 
Wiatra? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Adam Gawęda:

Na pierwsze pytanie nie odpowiem, dlatego że 
w czasie posiedzenia komisji – z tego, co sobie przy-
pominam – taka dyskusja nie była prowadzona. Były 
poruszane pewne kwestie, ale dotyczące funkcjono-
wania i przejęcia zadań od instytutu, który do tej 
pory funkcjonował.

A co do drugiego pytania – to nie moja kompe-
tencja i nie moje uprawnienie, by wypowiadać się 
na ten temat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie widzę. Nikt się nie 

zgłosił.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Adam Gawęda: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Jest z nami pan minister Paweł Szrot, zastępca 
szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o Polskim Instytucie Ekonomicznym.

Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 924, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 924 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności dotyczą-
ce ustawy o Polskim Instytucie Ekonomicznym. 
Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym ma 
na celu utworzenie instytutu naukowo-badawcze-
go, Polskiego Instytutu Ekonomicznego, w miejsce 
Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur 
– Państwowego Instytutu Badawczego. Jak wynika 
z uzasadnienia projektu ustawy, działalność instytutu 
będzie wykorzystywana do realizacji istotnych celów 
strategicznych z punktu widzenia rozwoju gospodar-
czego i społecznego kraju. Misją instytutu będzie 
rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja 
zarówno w kraju, jak i za granicą. Nadzór nad instytu-
tem będzie sprawował prezes Rady Ministrów, który 
będzie również powoływał i odwoływał dyrektora 
instytutu.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji nie 
zgłoszono wniosków o charakterze legislacyjnym. 
Komisja wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa senato-
rów chce zadać…

Pani senator Alicja Zając. Proszę bardzo.

Senator Alicja Zając:

Dziękuję bardzo.
Gdzie będzie siedziba? I czy nowo powstający in-

stytut ekonomiczny przejmuje załogę poprzedniego…
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Ustawa o Polskim Instytucie Ekonomicznym

(wicemarszałek M. Seweryński) wanie i prowadzenie badań naukowych w zakresie 
nauk ekonomicznych. Szczególnie porusza mnie 
słowo „inspirowanie”, bo to jest tak, jakby do tej 
pory nie istniało kilkaset uczelni, które zajmują się 
badaniami ekonomicznymi, jakby nie było kilku-
dziesięciu wydziałów ekonomii i zarządzania na 
uczelniach akademickich, co więcej, jakby nie było 
5 publicznych uniwersytetów ekonomicznych, jakby 
nie było Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, 
Towarzystwa Ekonomistów Polskich, Instytutu Nauk 
Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Moim zda-
niem do rzetelnego opisu sytuacji gospodarczej ko-
nieczna jest wymiana poglądów, dyskusji, wielość po-
glądów. Powiem, że akurat na uczelni, z którą jestem 
związany, dyskusje dotyczące na przykład systemu 
emerytalnego są krańcowo spolaryzowane, bo w tej 
samej uczelni pracuje prof. Góra, który jest twórcą tej 
reformy, i pani prof. Leokadia Oręziak, która jest jej 
totalną krytyczką. Bez takiej dyskusji naukowej, bez 
poznania wszystkich poglądów trudno formułować 
obiektywne opinie o stanie gospodarki.

Z uzasadnienia i z oceny skutków regulacji może-
my wyciągnąć takie cytaty. „Misją Instytutu będzie 
rozwój polskich badań naukowych”. Czyli tak jakby 
do tej pory ich nie było. Tak? „Wnioski i rekomenda-
cje z nich płynące mogą być wykorzystywane zarów-
no przez administrację państwową, jak i podmioty 
gospodarcze w celu poprawy konkurencyjności pol-
skiej gospodarki”.

Co więcej? W ocenie skutków regulacji mamy 
taki zapis. „Wyniki działalności Instytutu przełożą 
się bezpośrednio – podkreślam: bezpośrednio – na 
kondycję i pozycję konkurencyjną polskiej gospo-
darki oraz przedsiębiorców”. Wygląda to tak, jakby 
po wejściu w życie ustawy nastąpił nakaz wdrażania 
wyników badań instytutu przez przedsiębiorców.

W ocenie skutków regulacji jest też napisane, że po 
powstaniu instytutu wzrośnie poziom dobrobytu i na-
stąpi stabilizacja rynku pracy. Wprost jest to powie-
dziane w pkcie 9 oceny skutków regulacji „Wpływ na 
rynek pracy”. „Projekt ustawy ma na celu zwiększenie 
stabilności wzrostu polskiej gospodarki”. Instytut, 
który liczy 26 osób, ma wpłynąć na zwiększenie sta-
bilności wzrostu polskiej gospodarki. Wygląda to 
tak, jakby do tej pory nie było badań ekonomicznych 
w Polsce, jakby nie było osiągnięć w tym zakresie 
i jakby nikt nie korzystał z tych osiągnięć.

Uzasadnienie wskazuje na supermocny multidy-
scyplinarny uniwersytet o charakterze ekonomicz-
nym, a przecież w likwidowanym instytucie liczba 
„n”, która jest wykorzystywana przy kategoryzacji 
instytutów… Instytut ma dobrą kategorię, kategorię 
B, ale wskazano tu tylko 26 osób. Dokładnie 26,5. I te 
osoby mają wygenerować pełną wiedzę ekonomiczną 
o polskiej gospodarce. Mówię o pełnej wiedzy, bo 
w ocenie skutków regulacji pisze się, że „multidy-

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Tak, poproszę.)
To zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym mówić bardzo krótko, bo jest już na-

der zaawansowana pora. Pan senator sprawozdawca 
bardzo wyczerpująco przedstawił projekt. Zmienia 
się nazwa instytutu, zmienia się formuła organiza-
cyjna, formuła prawna, a przede wszystkim formuła 
finansowa. Wszystko to ma prowadzić do sprawniej-
szej działalności tej instytucji naukowo-badawczej 
na rzecz polskiej gospodarki.

Jeśli chodzi o dyskusję na forum Sejmu, to pod-
noszono zarzut co do tempa procedowania, jed-
nak ja uważam, że mało który projekt tak zwięzły 
i tak prosty był przedyskutowany tak gruntownie. 
Wyczerpująco wyjaśniono sobie wszystkie sprawy. 
Zgłoszono poprawki legislacyjne, zgłoszono popraw-
ki merytoryczne, wyjaśniono wszystkie wątpliwości 
i uzgodniono wszystkie kwestie.

Wysoka Izbo, proszę o przyjęcie tego projektu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze, ale proszę chwilę za-

czekać.
A teraz senatorowie mogą zgłaszać pytania do 

przedstawiciela rządu związane z omawianym punk-
tem porządku obrad.

Czy są takie pytania? Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt się nie zapisał…
(Senator Sekretarz Marek Pęk: Senator Rocki się 

zapisał.)
Przepraszam, pan senator Rocki.
Bardzo proszę o zabranie głosu.

Senator Marek Rocki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
W swoim wystąpieniu chcę nawiązać, po pierw-

sze, do treści ustawy, projektu ustawy, a po drugie, 
do uzasadnień. Zacznę od art. 3, który mówi, że 
do zadań instytutu należy inspirowanie, organizo-
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Komunikaty

(senator M. Rocki) okupację prof. Lipiński, czyli twórca likwidowanego 
instytutu, prowadził tajne nauczanie. Poza tym był 
twórcą Komitetu Obrony Robotników i Komitetu 
Samoobrony Społecznej KOR. Pracownikiem tego 
instytutu był też prof. Kalecki. Ten instytut, który ma 
podlegać likwidacji, ma dobrze zdefiniowany, nie za 
szeroki, ale istotny, zakres zainteresowań, ważny dla 
badań ekonomicznych, a ten tworzony instytut ma być 
uniwersalny, co moim zdaniem jest nierealne przy 
planowanym zatrudnieniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Marek Pęk:
Dziękuję bardzo.
Wspólne posiedzenie…
(Głos z sali: Nie słyszymy.)
(Głos z sali: Nie słychać.)
A teraz?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak.)
Wspólne posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki 

Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w sprawie rozpatrzenia 
wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia 
społeczne osób fizycznych wykonujących działal-
ność gospodarczą na mniejszą skalę odbędzie się jutro 
o godzinie 8.30 w sali nr 182. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę w posiedzeniu do jutra do go-

dziny 9.00.

scyplinarny charakter pojawiających się problemów, 
ich liczba i zakres tematyczny wymagają powołania 
wyspecjalizowanego podmiotu realizującego w spo-
sób ciągły zadania na rzecz administracji”. 26 osób? 
To jest niemożliwe.

Co więcej, w art. 4 jest zapis, że czynności wy-
nikające z nadzoru nad instytutem wykonuje szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z art. 8 dyrektorem instytutu może być oso-
ba, która posiada wyższe wykształcenie magisterskie. 
Podkreślam: magisterskie. Swoją drogą jest to niezgodne 
z określeniami stosowanymi w ustawie o szkolnictwie 
wyższym, gdzie mówi się o wykształceniu magister-
skim lub równorzędnym albo o ukończeniu studiów 
II stopnia lub studiów jednolitych magisterskich. Nie ma 
czegoś takiego, jak wykształcenie magisterskie.

Dalej. Art. 12 mówi o tym, że w skład rady insty-
tutu wchodzi przedstawiciel ministra właściwego do 
spraw gospodarki. Dosyć wąsko. Wydawałoby się, 
że lepiej by było, skoro ma to być instytut naukowy, 
aby w skład rady wchodził ktoś z Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego.

W art. 18 jest powiedziane, że instytut może pro-
wadzić działalność gospodarczą w zakresie realizacji 
zadań związanych z art. 3. Potem jest jeszcze parę 
zdań i dalej jest napisane: w szczególności przez wy-
najem pomieszczeń i biur.

Panie Ministrze, te zapisy mało wskazują na na-
ukowy charakter tej instytucji. Dla mnie jest to de-
partament w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Być 
może będzie on potrzebny do analiz, ale na pewno 
nie będzie takim multidyscyplinarnym think tankiem 
dla potrzeb rządu.

Pewną przykrość sprawia mi to, że zaplanowana 
jest likwidacja instytutu, który w tym roku obchodzi 
90 lat istnienia. Jest to instytut, którego założycielem 
był prof. Lipiński. Prof. Lipiński, oprócz tego, że był 
znanym profesorem Szkoły Głównej Handlowej przed 
wojną, był też twórcą Szkoły Głównej Planowania 
i Statystyki po wojnie i rektorem Miejskiej Szkoły 
Handlowej, czyli SGH, w czasie okupacji. Przez całą 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 06)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Stanisław 
Karczewski oraz wicemarszałkowie Maria Koc i Mi-
chał Seweryński)

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

dziestego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego 
w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy, 
sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 901, a spra-
wozdanie komisji – w drukach nr 901 A i 901 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Krzysztofa 
Mroza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedmiotową ustawą Komisja Budżetu 

i Finansów Publicznych zajmowała się 11 lipca br. 
i wnosi do Senatu o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek.

Ustawa ta wyraża zgodę na ratyfikację przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej Trzeciego Protokołu 
do Porozumienia ogólnego w sprawie przywilejów 
i immunitetów Rady Europy. Ten Trzeci Protokół, 
który zostanie przez pana prezydenta ratyfikowany, 
jeżeli oczywiście Wysoka Izba wyrazi na to zgodę, 
dotyczy statusu Banku Rozwoju Rady Europy, statu-
su prawnego, majątkowego i pewnych przywilejów, 
którymi się ten bank cieszy, na wzór korpusu dyplo-
matycznego.

W dyskusji udział wziął pan senator Kleina, który 
dopytywał o działalność tego banku. Obecny pan 
minister wyjaśnił, że bank ten w Polsce prowadzi 
bardzo ograniczoną działalność, głównie w zakresie 
infrastruktury, finansuje samorządy. Bank ten po-
wstał w 1956 r. jako Fundusz Przesiedleńczy Rady 

Europy, później pod obecną nazwą został przekształ-
cony i będzie rozwijał swoją działalność w Polsce. 
Polska zobowiązała się do ratyfikowania tego proto-
kołu, stąd ten projekt ustawy.

Jeszcze raz powtórzę: komisja jednogłośnie wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Jarosława Obremskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zdałem sobie sprawę, jak ten punkt jest kontro-

wersyjny… Aż 2 sprawozdawców do tego punktu to 
chyba przesada. Na posiedzeniu mojej komisji nie 
było żadnej dyskusji. Wszyscy byli za. Proszę o przy-
jęcie tej ustawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:

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

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

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów, 
minister spraw zagranicznych oraz minister sprawie-
dliwości.

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

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 09 minut 00)
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i immunitetów Rady Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

(marszałek S. Karczewski) ślonych przywilejów oraz immunitetów, a ponadto 
przypadki, w których przywileje i immunitety mogą 
zostać uchylone.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciał-
bym zwrócić szczególną uwagę na wielowymiarowe 
korzyści, które Rzeczpospolita Polska odniesie z za-
warcia protokołu.

Korzyści w obszarze politycznym i bezpieczeń-
stwa. Podpisanie protokołu, a następnie jego wej-
ście w życie wpisuje się w założenia i cele polity-
ki Rzeczypospolitej Polskiej wobec Rady Europy. 
Dzięki ratyfikacji wspomnianego protokołu nastąpi 
określenie sytuacji prawnej majątku, aktywów i dzia-
łalności Banku Rozwoju Rady Europy oraz statusu 
prawnego organów banku i jego funkcjonariuszy.

Korzyści w obszarze ekonomicznym. Od przystą-
pienia Polski do Banku Rozwoju Rady Europy w 1998 r. 
zatwierdził on na rzecz polskich podmiotów pożyczki 
na łączną kwotę blisko 5 miliardów euro. Polska jest 
jednym z głównych pożyczkobiorców banku – instru-
mentu finansowego Rady Europy. Polska należy do 
grupy „państw docelowych”, które są beneficjentami 
ok. 60–65% całkowitego wolumenu pożyczek.

Dziękuję za uwagę. W imieniu rządu proszę 
Wysoką Izbę o przyjęcie ustawy o ratyfikacji proto-
kołu bez poprawek.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu.

Czy ktoś z pań, panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie do-

tyczące właściwie nie treści, ale dat. W 1999 r. zobo-
wiązaliśmy się, że dokonamy tej ratyfikacji, a mamy 
2018 r. 19 lat. Czy mógłby pan wytłumaczyć, dlaczego 
tak długo to trwało? Co stało na przeszkodzie?

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze, 

to rzeczywiście jest kwestia, która, jak się wydaje, 

Witam pana ministra Łukasza Piebiaka i pana mi-
nistra Piotra Nowaka.

Czy ktoś z panów chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Tak, Panie 
Marszałku.)

Tak?
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Proszę uprzejmie.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Trzeci Protokół do Porozumienia ogólnego w sprawie 

przywilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzony 
w Strasburgu 6 marca 1959 r. Protokół miał na celu usta-
nowienie statusu prawnego Funduszu Przesiedleńczego 
Rady Europy działającego pod auspicjami Rady Europy. 
Następnie 8 czerwca 1993 r. ten fundusz został przekształ-
cony w Fundusz Rozwoju Społecznego Rady Europy, 
by wreszcie 28 czerwca 1999 r. zmienić nazwę na Bank 
Rozwoju Rady Europy, która funkcjonuje do dzisiaj.

Na podstawie art. III d Statutu Funduszu Rozwoju 
Społecznego Rady Europy Rzeczpospolita Polska po-
twierdziła zamiar możliwie najszybszego przystąpie-
nia do Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogólnego 
w sprawie przywilejów i immunitetów Rady Europy. 
Jednocześnie Polska wyraziła zamiar stosowania wszel-
kich rozwiązań prawnych wynikających z treści tego 
protokołu w odniesieniu do mienia, majątku i działal-
ności Banku Rozwoju Rady Europy, a także zamiar 
przyznania jego organom i personelowi statusu praw-
nego wynikającego z treści przedmiotowego protokołu, 
zanim nastąpi formalne związanie się protokołem.

Najważniejsze postanowienia protokołu to kilka 
obszarów. Przede wszystkim status Banku Rozwoju 
Rady Europy. Protokół potwierdza, że Bank Rozwoju 
Rady Europy posiada osobowość prawną, posiada 
zdolność do zawierania umów, nabywania i zbywania 
majątku nieruchomego i ruchomego, występowania 
przed sądami. Działalność, czynności oraz umowy 
Banku Rozwoju Rady Europy reguluje protokół, statut 
banku oraz przepisy wydane na podstawie statutu. 
Protokół rozstrzyga kwestie zwolnień od podatków, 
opłat celnych, zakazów i ograniczeń wwozu i wywo-
zu w odniesieniu do przedmiotów przeznaczonych 
do użytku służbowego. W kwestii przywilejów i im-
munitetów protokół stanowi o organach banku, które 
korzystają z szeregu immunitetów i przywilejów o za-
kresie zbliżonym do tych, którymi dysponuje korpus 
dyplomatyczny. Protokół określa zasady przyznania 
gubernatorowi oraz innym funkcjonariuszom okre-
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podpisanej w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

(podsekretarz stanu Ł. Piebiak) podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej.

W dniu 24 stycznia 2018 r. w Warszawie została 
podpisana umowa między Rzecząpospolitą Polską 
a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym. Wejście 
w życie umowy nie będzie wymagało wprowadzenia 
zmian w polskim ustawodawstwie. Ustawa ta została 
przyjęta przez Sejm w dniu 20 lipca 2018 r. i wyra-
ża zgodę na ratyfikację tej umowy przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Dotychczas nie było regu-
lacji prawnych w dziedzinie zabezpieczenia społecz-
nego pomiędzy Polską a Mongolią. Umowa stwarza 
podstawę do współpracy i daje gwarancję ochrony 
ubezpieczeniowej dla obywateli Polski zamieszka-
łych lub pracujących w Mongolii, tj. pracowników, 
osób pracujących na własny rachunek, w tym rolni-
ków i domowników, ubezpieczonych każdej ze stron 
umowy oraz osób wywodzących swe prawa do tych 
ubezpieczonych.

Umowa realizuje standardy międzynarodowe 
w dziedzinie zabezpieczenia społecznego, a jej ure-
gulowania zostały oparte na podstawowych zasadach 
koordynacji systemów, tj. równego traktowania, su-
mowania okresów ubezpieczenia oraz zachowania 
praw nabytych. Zakres przedmiotowy umowy obej-
muje zasiłki dla bezrobotnych i świadczenia pienięż-
ne z ubezpieczeń społecznych oraz ubezpieczenia 
społecznego rolników, jak: świadczenia pieniężne 
z tytułu choroby i macierzyństwa, emerytury, renty 
z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej, wy-
padków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłki 
pogrzebowe. Umowa respektuje generalną zasadę 
podlegania ustawodawstwu wyłącznie jednego pań-
stwa. Ustawodawstwem właściwym jest ustawodaw-
stwo państwa miejsca wykonywania pracy. Składki 
na ubezpieczenie społeczne będą opłacane zgodnie 
z ustawodawstwem państwa.

Wejście w życie polsko-mongolskiej umowy 
o zabezpieczeniu społecznym zapewnia polskim 
i mongolskim ubezpieczonym korzyści wynikające 
z wyeliminowania podwójnego opłacania składek na 
ubezpieczenia społeczne z tytułu danego zatrudnie-
nia lub całkowitego braku ochrony ubezpieczeniowej 
z tytułu danego zatrudnienia.

Szanowni Państwo, ustawa nie budzi wątpliwości 
legislacyjnych. Komisja po głosowaniu jednogłośnie 
wnosi, aby Wysoki Senat przyjął tę ustawę bez po-
prawek. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

mogła być załatwiona wcześniej. Z informacji, które 
uzyskałem z resortu wiodącego, czyli Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, wynika, że w resorcie spraw 
zagranicznych trwa porządkowanie rzeczy, które nie-
kiedy przez lata nie były robione, i nadszedł czas na 
ten dokument, myślę, niekontrowersyjny, pożyteczny 
dla Polski. A dlaczego przez tych kilkanaście lat nie 
dało się tego zrobić? Pewnie w znacznej części trzeba 
by było zadać to pytanie poprzednikom. Może dało się 
wcześniej, ale poprzednie ekipy, które rządziły przez 
tych kilkanaście lat, pewnie uznały tę sprawę za nie aż 
tak priorytetową, żeby ją załatwić. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę, nie słyszę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 
w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 926, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 926 A i 926 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Andrzeja Kamińskiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Kamiński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Panowie Ministrowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
której posiedzenie odbyło się 24 lipca 2018 r., a doty-
czyło wydania opinii o ustawie o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabez-
pieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 
24 stycznia 2018 r.

W czasie obrad komisji cel i przedmiot ustawy zo-
stał przedstawiony przez panią Elżbietę Bojanowską, 
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Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Waldemara Sługockiego, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Sługocki:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej spra-
wozdanie o uchylonej przez Sejm w dniu 20 lipca 
2018 r. ustawie o ratyfikacji Porozumienia między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o zmia-
nie i zakończeniu obowiązywania Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Republiką Estońską o wza-
jemnym porozumieniu i ochronie inwestycji, sporzą-
dzonej w Warszawie dnia 6 maja 1993 r.

Celem ustawy było wyrażenie zgody na ratyfi-
kację Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obo-
wiązywania Umowy między Polską a Republiką 
Estońską o wzajemnym popieraniu i ochronie inwe-
stycji, sporządzonej w Warszawie 6 maja 1993 r., jak 
już wcześniej wspominałem. Sejm uchwalił ową usta-
wę na sześćdziesiątym siódmym posiedzeniu w dniu 
20 lipca 2018 r. w oparciu o przedłożenie rządowe. Był 
to druk sejmowy nr 2669. Projekt stanowił przedmiot 
prac sejmowych Komisji Gospodarki i Rozwoju oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych. Komisje nie wprowa-
dzały poprawek do projektu.

Ja także zwracam się z uprzejmą prośbą do 
Wysokiego Senatu o przyjęcie przedłożenia rzą-
dowego w kształcie przygotowanym przez rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej. Chcę państwu powiedzieć, 
że komisja pozytywnie rekomenduje to przedłożenie 
– jednomyślnie. Posiedzenie komisji miało miejsce 
w dniu 24 lipca 2018 r. Serdecznie dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja mam…)
Jest pytanie, Panie Senatorze. Bardzo proszę. Ale 

dokończę.
…trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 

pana senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 

pytanie?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Bardzo proszę.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 

zadać pytanie? Nie widzę zgłoszeń.
To najprawdopodobniej będzie jedno pytanie.
(Senator Waldemar Sługocki: Dobrze.)

Senator Sprawozdawca 
Ryszard Majer:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
rozpatrzyła ustawę o ratyfikacji Umowy między 
Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabezpiecze-
niu społecznym, podpisanej w Warszawie 24 stycz-
nia 2018 r., na swoim ostatnim posiedzeniu. Ustawa 
nie wzbudziła kontrowersji i komisja rekomenduje 
Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ratyfikacji bez 
poprawek. Bardzo dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę, nie słyszę zgłoszeń.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister rodziny, 
pracy i polityki społecznej oraz minister spraw za-
granicznych.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Witam na posiedzeniu pana ministra Stanisława 
Szweda.

Czy chce pan, Panie Ministrze… Nie.
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 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończe-
niu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popiera-
niu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 6 maja 1993 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 927, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 927 A.
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Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

(Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz: Nie.)

Panie i panowie senatorowie mogą teraz zadawać 
pytania trwające nie dłużej niż minutę, oczywiście 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z pań i panów senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
Tak że, Pani Minister, bardzo proszę o podejście 

do mównicy, bo taki mamy zwyczaj.
Bardzo proszę pana senatora o zadanie pytania.
(Senator Jan Dobrzyński: Maciek, weź, wyjdź 

z Czerwińskim na papierosa.)
(Senator Maciej Łuczak: Ja nie palę.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

To samo proste pytanie: po co zmieniać coś, co i tak 
kończymy? Chyba że jest tak, że część postanowień 
tej umowy jeszcze będzie obowiązywać przez jakiś 
czas i tę właśnie część zmieniamy. To byłoby chyba 
jedyne logiczne wytłumaczenie. Proszę powiedzieć…

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
W tytule ustawy rzeczywiście są słowa „o zmia-

nie i zakończeniu” i jest prawdą, iż rozwiązanie tej 
umowy zakończy obowiązywanie klauzuli ochronnej 
dla inwestorów, która w przypadku wypowiedzenia 
umowy z Estonią obowiązywałaby jeszcze przez ko-
lejne 10 lat. No, mamy taki tytuł. Taki tytuł miały 
wszystkie pozostałe… Wszystkie ustawy dotyczące 
umów BIT z krajami Unii Europejskiej, które rozwią-
zujemy, mają taki tytuł. W związku z tym tutaj też 
mamy taki tytuł ustawy. Dziękuję bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie?
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Jadwiga Emilewicz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.

Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Króciutkie pyta-
nie. To jest jedna z tych umów, które my w ostatnim 
okresie wypowiadamy. Ale dlaczego w tytule jest 
sformułowanie „o zmianie”? Proszę zauważyć, naj-
pierw jest słowo „zmiana”, a potem „zakończenie”.

(Senator Jan Dobrzyński: Jest, bo jest…)

Marszałek Stanisław Karczewski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Waldemar Sługocki:

Już, już…
(Senator Jerzy Czerwiński: Takiej umowy jeszcze 

nie było…)
To ustawa o zmianie i zakończeniu obowiązywa-

nia umowy między Rzecząpospolitą Polską…
(Senator Jan Dobrzyński: No, zawsze jest ten 

pierwszy raz.)
Jak rozumiem, zakończenie jest zmianą dotych-

czas obowiązującej umowy, Panie Senatorze. Tak to 
odczytuję.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Po co zmieniać coś, 

co i tak kończymy?)
Ale proszę posłuchać…
(Marszałek Stanisław Karczewski: No nie, pytanie 

– odpowiedź…)
Odstąpienie od umowy jest zmianą jakiegoś stanu. 

Nie jest utrzymaniem status quo, a zmianą jakiegoś 
stanu. Stąd taki tytuł, jak domniemywam. Ale o to 
ewentualnie trzeba by zapytać legislatorów. Może 
państwo prawnicy mają tutaj odpowiedź, która pana 
senatora zaspokoi. Rozumiem, że jest to ważne, cie-
kawe pytanie, ale raczej nie do mnie. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Waldemar Sługocki: Dziękuję serdecz-

nie.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister przedsię-
biorczości i technologii oraz minister spraw zagra-
nicznych.

Witamy na posiedzeniu panią minister Jadwigę 
Emilewicz, panią minister przedsiębiorczości i tech-
nologii.
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Ustawa o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi…

(marszałek S. Karczewski) handlowych w odniesieniu do całej wymiany handlo-
wej między stronami. Oprócz problematyki ceł i taryf 
celnych umowa o handlu reguluje kwestie odnoszące 
się do świadczenia usług, zakładania przedsiębiorstw 
i handlu elektronicznego. Zawiera ona także szczegó-
łowe zobowiązania w zakresie wzajemnego dostępu 
do rynku m.in. w sektorach finansowym, transportu 
morskiego czy telekomunikacyjnym. Umowa o han-
dlu umożliwia również prowadzenie przez przedsię-
biorców z Unii Europejskiej działalności gospodar-
czej w Kolumbii i Peru w przemyśle wytwórczym, 
energetycznym, wydobywczym czy w górnictwie.

Umowa o handlu obejmuje w szczególności po-
głębianie wzajemnej liberalizacji rynku zamówień 
publicznych, odpowiednią i skuteczną ochronę praw 
własności intelektualnej, przyczynianie się poprzez 
usuwanie barier handlowych i rozwój otoczenia sprzy-
jającego przypływom inwestycji do harmonijnego 
rozwoju i rozszerzania handlu światowego, zobowią-
zanie się do intensyfikacji handlu międzynarodowego, 
a także promowanie bezpośrednich inwestycji zagra-
nicznych bez obniżania lub ograniczania standardów 
w dziedzinie środowiska, pracy lub bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Podpisanie protokołu przystąpienia Ekwadoru 
wynika z realizacji celów strategicznego partner-
stwa między Unii Europejską oraz krajami Ameryki 
Łacińskiej i Karaibów, zawartego w Rio de Janeiro 
w 1999 r., które zakłada wzmocnienie więzi politycz-
nych, gospodarczych i kulturalnych Unii Europejskiej 
z tymi krajami.

Przystąpienie Ekwadoru do umowy o handlu 
wzmacnia ramy prawne stosunków handlowych Unii 
Europejskiej z tym państwem oraz ułatwia wzajemną 
wymianę handlową i obustronny przepływ inwestycji.

Protokół odnosił się będzie do podmiotów prawa 
handlowego, prowadzących działalność gospodarczą, 
w takim zakresie, w jakim będą one uczestniczyły 
w wymianie handlowej towarami, świadczeniu usług, 
prowadzeniu działalności gospodarczej na rynku 
ekwadorskim.

Wdrożenie protokołu całkowicie zwolni z cła przy-
wożone do Ekwadoru produkty przemysłowe i rybo-
łówstwa pochodzące z Unii Europejskiej. Ekwador 
zaś będzie korzystał z pełnego dostępu do rynku 
unijnego. Unia Europejska całkowicie zniesie cła na 
produkty rybołówstwa pochodzące z Ekwadoru oraz 
zliberalizuje 99,9% rolnych pozycji taryfy celnej oraz 
100% pozycji dotyczących towarów przemysłowych.

W dziedzinie zamówień publicznych Ekwador zo-
bowiązał się zapewnić Unii Europejskiej dostęp do 
zamówień dokonywanych przez instytucje centralne 
i regionalne.

Dzięki przystąpieniu do umowy o handlu Ekwador 
będzie uczestniczył w pracach Komitetu ds. Handlu 
oraz podkomitetów działających w ramach tej umowy. 

Informuję że głosowanie w sprawie rozpatrywanej 
ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu 
między Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej 
strony, w celu uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, 
sporządzonego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 928, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 928 A i 928 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności mam zaszczyt przedstawić opi-
nię tej komisji do ustawy o ratyfikacji Protokołu 
przystąpienia do Umowy o handlu między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej strony, w celu 
uwzględnienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzo-
nego w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Celem tej ustawy jest wyrażenie przez par-
lament zgody na dokonanie przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu 
przystąpienia do Umowy o handlu między Unią 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej 
strony, a Kolumbią i Peru, z drugiej, w celu uwzględ-
nienia przystąpienia Ekwadoru, sporządzonego 
w Brukseli dnia 11 listopada 2016 r.

Umowa o handlu między Unią Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią 
i Peru, z drugiej, z dnia 26 czerwca 2012 r., zwana 
umową o handlu, przewiduje możliwość przystąpie-
nia do niej innych państw członkowskich Wspólnoty 
Andyjskiej. Umowa o handlu określa podstawy i kie-
runki kształtowania stosunków i współpracy handlo-
wo-inwestycyjnej między Unią Europejską a krajami 
Wspólnoty Andyjskiej. Poza stymulowaniem wzajem-
nego handlu i inwestycji zasadniczym celem umowy 
o handlu jest zapewnienie poszanowania fundamen-
talnych wartości – zasad demokracji i praw człowieka.

Umowa o handlu spełnia kryteria w zakresie usta-
nowienia strefy wolnego handlu zawarte w postano-
wieniach artykułu XXIV Układu ogólnego w spra-
wie taryf celnych i handlu, GATT 1994, dotyczącego 
zniesienia ceł i innych ograniczających przepisów 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister przedsię-
biorczości i technologii oraz minister spraw zagra-
nicznych.

Jest dzisiaj z nami pani minister Jadwiga 
Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Jadwiga Emilewicz: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego czwartego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce 
nieruchomościami.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 801, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 801 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie wspólnego sprawozdania 
komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Podjęta inicjatywa ustawodawcza Senatu zmierza 

do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z 12 grudnia 2017 r., w którym to wyroku trybunał 
stwierdził, że ograniczenie jedynie do tych osób, 
które zostały wywłaszczone, prawa do żądania 
zwrotu nieruchomości, jeżeli nie został zrealizowany 
cel wywłaszczenia, mimo że dokonano owego wy-
właszczenia, z pominięciem uprawnienia analogicz-
nego, jakie powinno przysługiwać również osobom, 

Umożliwi to prowadzenie konsultacji dotyczących 
konkretnych problemów handlowych w ramach po-
szczególnych tytułów.

W związku z tym, że zawarte w protokole po-
stanowienia dotyczące kompetencji wyłącznych 
Rzeczypospolitej Polskiej jako państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej odnoszą się do spraw ure-
gulowanych w ustawach lub takich, w przypadku 
których konstytucja wymaga ustawy, to zgodnie 
z art. 89 ust. 1 pkt 5 konstytucji związanie umową 
międzynarodową wymaga ratyfikacji za uprzednią 
zgodą wyrażoną w ustawie. W tym samym trybie 
ratyfikowano umowę o handlu. Umowa ta będzie 
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej, Official Journal of the EU po ratyfi-
kowaniu jej przez wszystkie państwa członkowskie 
Unii Europejskiej. Ustawa wejdzie w życie po upły-
wie 14 dni od dnia ogłoszenia.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Pani Marszałek, Wysoka Izbo, na posiedzeniu ko-
misji nie było pytań, które senatorowie by zadawali. 
Wszystko było jasne i oczywiste. W związku z tym 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
wnosi do Wysokiej Izby o wyrażenie zgody na przy-
jęcie tej ustawy. Wszystkie głosy były za. Dziękuję 
za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora 
Marka Rockiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Marek Rocki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt poinformować, że w dniu 24 lip-

ca senacka Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej pozytywnie rozpatrzyła omawianą usta-
wę i rekomenduje Senatowi jej przyjęcie. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców. Czy ktoś z państwa senatorów 
pragnie zadać takie pytanie? Nie.
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(senator sprawozdawca Z. Cichoń) Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 
głosu.

W związku z tym zamykam dyskusję.
Teraz, Szanowni Państwo, Senat mógłby przystą-

pić do trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie 
czytanie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono 
przeprowadzone razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest w druk 
nr 802, a sprawozdanie komisji – w druku nr 802 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Zbigniewa 
Cichonia, o przedstawienie wspólnego sprawozdania 
komisji o projekcie ustawy.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Projekt ustawy jest realizacją wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 14 lipca 2015 r., w którym trybunał 
orzekł, że wymóg, aby wszyscy współwłaściciele, 
jedynie wszyscy, mogli wystąpić o zwrot nierucho-
mości, która mimo wywłaszczenia nie została użyta 
na cel przewidziany w tymże wywłaszczeniu, naru-
sza konstytucję, podobnie jak poprzednio mówiłem, 
w zakresie ochrony prawa własności, czyli art. 22 
i 64, i w zakresie równego traktowania podmiotów 
znajdujących się w tej samej sytuacji prawnej. Otóż 
regulacja przewidywała, że w sytuacji, gdy wywłasz-
czenie dotyczyło kilku osób, które miały udziały we 
współwłasności, dla żądania zwrotu nieruchomości 
konieczne było, żeby wszystkie takowy wniosek zło-
żyły. No, często były i takie sytuacje, że nie wszyscy 
byli już zainteresowani tym, żeby im zwrócić nieru-
chomość, i był problem, bo trzeba było sięgać aż do 
konstrukcji cywilnoprawnych, czyli ci, którzy chcieli 
żądać zwrotu nieruchomości, musieli składać wnio-
sek do sądu o to, żeby sąd swoim orzeczeniem zastąpił 
wolę tych, którzy nie chcieli zwrotu. To powodowało 
i wydłużenie postępowania, i podwyższenie kosztów 
tego postępowania. I słusznie trybunał stwierdził, że 
należy tę sytuację, absurdalną, bo tak to trzeba chyba 
określić, zmienić. Stąd nasza inicjatywa, żeby ten 
wyrok wykonać.

Oczywiście komisja jednogłośnie była za tym, 
żeby ten projekt przyjąć. Jest to rozwiązanie ze 
wszech miar słuszne.

które wobec perspektywy dokonania wywłaszczenia 
zgodziły się na inicjatywę ze strony organów pro-
wadzących wywłaszczenie, polegającą na zbyciu 
nieruchomości w drodze umowy zamiast wywłasz-
czenia, stanowi naruszenie konstytucji w zakresie 
chronienia prawa własności i w zakresie równego 
traktowania podmiotów, które się cechują tą samą 
cechą, czyli w zakresie art. 21, art. 64 konstytucji 
i art. 31 ust. 3 konstytucji.

Dlatego wprowadzamy regulację dającą również 
osobom, które utraciły własność nie w wyniku de-
cyzji wywłaszczeniowej, lecz w wyniku zawarcia 
umowy notarialnej dobrowolnego przeniesienia prawa 
własności właśnie dla realizacji celów wywłaszcze-
niowych, uprawnienie do żądania zwrotu takiej nie-
ruchomości, której się pozbyły, w sytuacji, kiedy cele 
wywłaszczeniowe nie zostały zrealizowane. Ustawa 
precyzuje szczegółowo, jakie to są wymogi, musi 
minąć określony czas, bodajże 7 lat od momentu, 
kiedy inwestycja miała być zrealizowana, a nie została 
zrealizowana.

Jestem oczywiście zwolennikiem takiego roz-
wiązania. I komisja też bez zastrzeżeń przyjęła ten 
projekt.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, 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 pana senatora Zbigniewa 
Cichonia.

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

Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu pragnie… Czy jest 

przedstawiciel rządu?
(Głos z sali: Jest, jest.)
Jest pan minister Artur Soboń, sekretarz stanu 

w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.
Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 

przedstawionego projektu ustawy? Nie. 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 porządku obrad.

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

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
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projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 934, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 934 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, 
pana senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich o projekcie uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 25 lipca 
2018 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedsta-
wiony przez wnioskodawców projekt uchwały i wno-
szą o przyjęcie bez poprawek złożonego projektu.

Wysoki Senacie, zmiany zaproponowane w pro-
jekcie uwzględniają dotychczasową praktykę stosowa-
nia Regulaminu Senatu, doprecyzowują jego przepisy 
oraz dostosowują regulamin do obowiązującego stanu 
prawnego.

Zmiana zawarta w art. 1 pkt 1 projektu zmierza 
do ujednolicenia regulaminowych kompetencji mar-
szałków obu izb parlamentu w zakresie nadawania 
statutu kancelariom Sejmu i Senatu.

Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora zmieniła 
przesłanki, które pozwalają na określenie w regula-
minach Sejmu, Senatu i Zgromadzenia Narodowego 
zasad obniżania uposażenia posłów i senatorów oraz 
zasad obniżania i utraty prawa do diety parlamentar-
nej posłów i senatorów.

Ustawa ta wprowadziła nową przesłankę ukara-
nia – naruszenie przez parlamentarzystę w rażący 
sposób spokoju lub porządku na terenie będącym 
w zarządzie Kancelarii Sejmu lub Kancelarii Senatu. 
Projekt zakłada, że wskazane naruszenie spokoju lub 
porządku będzie zagrożone obniżeniem uposażenia 
lub diety o kwotę nieprzekraczającą połowy miesięcz-
nego uposażenia lub diety na okres nie dłuższy niż 
3 miesiące, a także utratą prawa do diety.

Organem właściwym do ukarania senatora będzie 
marszałek Senatu, którego zarządzenia będą podle-
gały zaskarżeniu do Prezydium Senatu. Nie będzie 
w tym przypadku konieczności wyczerpania proce-
dury z art. 47 ust. 2–3a regulaminu.

Nowo dodany art. 59 ust. 5 przesądza, że o utaj-
nieniu obrad komisji może zdecydować również jej 
przewodniczący. Zgodnie z obowiązującym art. 59 

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, 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 pana senatora Zbigniewa 
Cichonia.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Panie 
Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Inwestycji 
i Rozwoju Artur Soboń: Jedno zdanie.)

Jedno zdanie?
Bardzo proszę. Zapraszam na mównicę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 
Artur Soboń:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Krótko.
Po pierwsze, podziękowania za te druki nr 801 i 802, 

które realizują wyroki Trybunału Konstytucyjnego, 
za inicjatywę Senatu. Ale, po drugie, chciałbym po-
wiedzieć, iż jako rząd przygotujemy rozwiązanie, 
które skierujemy do Sejmu, i myślę, że Wysoki Sejm 
będzie pracował nad połączonymi projektem rzą-
dowym i projektami senackimi. Takie wyjaśnienie 
jestem winien Wysokiej Izbie. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo 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 pragnie zadać takie pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się do 

głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że teraz Senat mógłby przystąpić do 

trzeciego czytania projektu ustawy. To trzecie czyta-
nie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono prze-
prowadzone razem z innymi głosowaniami.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego szóstego porządku obrad: drugie czytanie 
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(senator sprawozdawca K. Słoń) Nowe brzmienie art. 91 ust. 1 pkt 3 regulami-
nu uwzględnia, że zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 
2018 r. o ochronie danych osobowych, która weszła 
w życie z dniem 25 maja br., organem właściwym 
w sprawie ochrony danych osobowych w miejsce ge-
neralnego inspektora ochrony danych osobowych jest 
prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wysoki Senacie, z tego sprawozdania widać, że 
zmiany są różnego rodzaju. A to są odpowiedzią na 
zmiany ustawowe, a to doprecyzowują zapisy istnie-
jące w naszym regulaminie, m.in. związane z wnio-
skami mniejszości, a to wreszcie usuwają pewne nie-
ścisłości związane z terminami na uchwalenie ustaw, 
które trafiają z Sejmu, w tym w szczególności kon-
stytucji bądź zmian w konstytucji. Mają też charakter 
czysto techniczny, jak chociażby ta zmiana dotycząca 
generalnego inspektora ochrony danych osobowych 
– takie określenie już nie istnieje, pojawił się prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych i to też należy 
wpisać do regulaminu.

Po bardzo ożywionej i długiej dyskusji, w której 
uczestniczyli senatorowie, wyrażając swoją troskę 
o kształt regulaminu i zasady funkcjonowania senato-
rów w przestrzeni Senatu i w przestrzeni podlegającej 
jurysdykcji Kancelarii Sejmu i Kancelarii Senatu, ko-
misja przyjęła wniosek o przyjęcie uchwały o zmianie 
regulaminu bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
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 
Krzysztofa Słonia.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Tak?
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, jakie jest ratio 

legis wprowadzenia zmiany pktu 18, która powo-
duje, że statut kancelarii nadaje marszałek, ale bez 
zasięgnięcia opinii Prezydium Senatu i Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, czyli 
tych 2 ciał kolegialnych Senatu? Dotychczas jest tak, 
że marszałek nadaje ten statut, ale po zasięgnięciu 
opinii, a w tej chwili proponujecie państwo, żeby mar-
szałek jednoosobowo decydował o statucie kancela-
rii, czyli organizacji wewnętrznej kancelarii, liczbie 
etatów itd.

ust. 4 Regulaminu Senatu, w związku z art. 36 ust. 2, 
utajnienie obrad komisji może nastąpić, jeżeli wyma-
ga tego dobro państwa, po podjęciu stosownej uchwa-
ły przez komisję.

W praktyce obrad komisji przedmiotem debaty 
mogą być informacje niejawne w rozumieniu usta-
wy o ochronie informacji niejawnych. Jako przy-
kład podam niejawne posiedzenia Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej. Są to informacje, których nieuprawnio-
ne ujawnienie spowodowałoby lub mogłoby spowodo-
wać szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej albo byłoby 
z punktu widzenia jej interesów niekorzystne – art. 1 
ust. 1 ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Informacjom takim nadaje się określone klauzule 
tajności, co oznacza, że mogą być udostępniane wy-
łącznie osobie uprawnionej – zgodnie z przepisami 
ustawy dotyczącymi dostępu do określonej klauzuli 
tajności – oraz że muszą być przetwarzane w warun-
kach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujaw-
nienie.

Z natury rzeczy, jeśli takie informacje miałyby być 
ujawnione na posiedzeniu komisji, to dobro państwa 
wymaga utajnienia obrad. Z kolei nieutajnienie obrad 
oznacza brak możliwości ich ujawnienia. Stąd zasad-
ne jest przesądzenie, że posiedzenie, jeśli wiadomo 
z góry, że przedmiotem obrad mają być informacje 
niejawne, jest zwoływane jako niejawne przez jej 
przewodniczącego.

Zmiana dokonana w art. 70 ust. 1 regulaminu 
dostosowuje przepisy regulaminu do art. 235 ust. 2 
konstytucji, zgodnie z którym zmiana konstytucji 
następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednako-
wym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie 
nie dłuższym niż 60 dni przez Senat. Stąd termin 
na uchwalenie zmiany konstytucji przez Senat po-
winien być liczony nie od dnia przekazania ustawy 
do Senatu, jak w przypadku ustaw zwykłych, ale 
od dnia uchwalenia ustawy o zmianie konstytucji 
przez Sejm.

Nowy art. 80 ust. 3a regulaminu potwierdza, że 
instytucja wniosków mniejszości komisji przypisana 
jest przede wszystkim do procedury wyrażania sta-
nowiska Senatu w sprawie ustaw uchwalonych przez 
Sejm. Wniosków takich nie zgłasza się podczas pierw-
szego czytania projektów ustaw i uchwał Senatu. Jest 
to niemożliwe w świetle art. 80 ust. 2 Regulaminu 
Senatu określającego zawartość wspólnego sprawoz-
dania komisji po pierwszym czytaniu, ustanawiające-
go zasadę przedstawienia tekstu jednolitego projektu. 
Pomimo utrwalonej praktyki stosowania przepisu 
przez senackie komisje zasada ta w dalszym ciągu 
wywołuje wątpliwości wśród senatorów w trakcie ob-
rad komisji. Stąd konieczność wprowadzenia zmian.
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Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję.
Pani senator Sztark. Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Na posiedzeniu komisji, na którym byłam obecna, 

dopytywaliśmy o to cały czas. To jest moja trzecia 
kadencja. Nie zauważyłam w tej kadencji nadmier-
nego naruszenia spokoju lub porządku przez państwa 
senatorów. Proszę mi odpowiedzieć, bo doprawdy 
nie wiem, na jakiej podstawie to robicie. Co było po-
wodem tego, że trzeba było po raz drugi zmieniać 
regulamin, zaostrzać kary? No, przepraszam, ale te 
kary, to obniżanie uposażenia lub diety… Ta gradacja 
postępuje. No, dobrze, że nie jest tak jak w Sejmie, 
że nie ma 9 miesięcy, tylko są 3 miesiące. Proszę 
mi powiedzieć, co to spowodowało, jaki przypadek, 
jakie przypadki spowodowały, że akurat w tej kaden-
cji musicie państwo zmieniać ten regulamin, żeby 
zdyscyplinować aż tak mocno senatorów. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Słoń:

Szanowna Pani Senator, z dumą stwierdzam, że 
nie zanotowałem ani w poprzedniej kadencji, ani w tej 
kadencji takich przypadków, które by uzasadniały 
wprowadzenie takich regulacji, jeśli chodzi o izbę 
wyższą, czyli Senat. Jako wiceprzewodniczący 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
jestem też bardzo wdzięczny senatorom za to, że tego 
typu sprawy nie trafiają pod obrady i nie są opiniowa-
ne przez komisję. Do tej pory komisja zajmowała się, 
można powiedzieć, bardzo drobnymi przypadkami, 
związanymi najczęściej z niedopełnieniem obowiąz-
ków usprawiedliwiania swoich nieobecności czy też 
z jakimiś nie do końca przemyślanymi wypowiedzia-
mi, zwłaszcza gdy informacja o tym dochodziła do 
pana marszałka z zewnątrz. Ale wtedy też była roz-
ważana kwestia, czy pan marszałek powinien udzielić 
upomnienia, nagany, czy zwrócić uwagę. A zatem 
w przypadku Senatu można powiedzieć: postępujmy 
tak dalej, a te przepisy, które ewentualnie zostaną 
wprowadzone do naszego regulaminu, pozostaną 
niewykorzystane, czyli martwe.

Jeśli pani marszałek pozwoli – a jest to również 
związane z tym, o czym mówiła pani senator, czyli 
z tymi konkretnymi zmianami – to chciałbym zgłosić 
poprawki.

Wicemarszałek Maria Koc:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Szanowny Panie Marszałku, podstawową ra-

cją jest ujednolicenie zapisów w przypadku Sejmu 
i Senatu, gdyż w przypadku statutu Kancelarii Sejmu 
takie zarządzenie o nadaniu statutu Kancelarii 
Sejmu wydaje marszałek Sejmu. Dodatkową prze-
słanką jest uproszczenie tej procedury. Zakłada się, 
że skoro marszałek Senatu jest odpowiedzialny za 
funkcjonowanie Senatu i wszystkie jego działania 
służą temu, żeby prace Senatu oraz prace wszyst-
kich jednostek obsługujących prace Senatu były 
sprawne i służyły sprawnemu przebiegowi prac 
w Senacie, to właśnie – naszym zdaniem – mar-
szałek Senatu powinien mieć taką możliwość, aby 
statut Kancelarii Senatu nadawał w drodze swojego 
zarządzenia.

(Senator Bogdan Borusewicz: Mam jeszcze py-
tanie.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze Sprawozdawco, w związku z pana 

odpowiedzią mam następujące pytanie: czy jest tak, 
że organem Sejmu jest marszałek, a organem Senatu 
jest Prezydium Senatu? Czy tu jest różnica i czy ta 
różnica jest nadal zachowywana?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Kwestie związane z nazewnictwem i przypisy-

waniem funkcji marszałkowi Sejmu, marszałkowi 
Senatu, Prezydium Sejmu oraz Prezydium Senatu 
nie były przedmiotem obrad komisji. Utrwalone jest 
w praktyce, że odpowiednikiem marszałka Sejmu 
jest w Senacie marszałek Senatu, któremu upraw-
nienia nadawane są z chwilą wyboru. Te upraw-
nienia określone są w regulaminie. Wnioskodawcy 
proponują, żeby statut Kancelarii Senatu był do-
kumentem, który będzie każdorazowo nadawany 
przez marszałka Senatu, jeśli uzna on, że zmiany 
są konieczne bądź sytuacja wymaga wprowadzenia 
całkowicie nowego statutu, wydania takiego właśnie 
zarządzenia.
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(senator K. Słoń) Senator Krzysztof Słoń:

Spieszę uspokoić pana senatora, że poprzednie ure-
gulowania nie znikają, one pozostaną w dotychczaso-
wym brzmieniu. Jest tylko nowo dodany akapit, który 
daje w uzasadnionych przypadkach, w takich, o któ-
rych mówiłem już w uzasadnieniu, możliwość, żeby 
przewodniczący mógł już przed zwołaniem komisji 
taki właśnie tryb zarządzić. Poprzedni tryb pozostaje, 
on daje możliwość wypowiedzenia się również komisji. 
Sądzę również, że w praktyce będzie to wyglądało tak, 
że przewodniczący komisji będą się posiłkować opinią 
prezydium, choć te przypadki, o których…

(Senator Piotr Zientarski: Nie prezydium, tylko 
członków komisji.)

Ale też prezydium, bo jeśli będą…
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma prezydium ko-

misji, nie ma. Nie ma takiego ciała w Senacie.)
Ja rozumiem, ale jest to czasem praktyką, przyzna 

pan senator, że pewne kwestie związane ze zwoły-
waniem komisji są między przewodniczącym a wi-
ceprzewodniczącymi uzgadniane. W moim uzasad-
nieniu wskazałem te sytuacje, które z natury rzeczy 
przemawiają za tym, aby przewodniczący podjął już 
taką wstępną decyzję o zwołaniu komisji w takim 
trybie. Oczywiście po tym, jak komisja się zbierze, 
głosy i wnioski mogą być zgoła inne, przecież sena-
torowie mogą wyrazić swoją dezaprobatę dla takiego 
trybu zwołania komisji. Chodzi o to, żeby nie było 
w niektórych przypadkach konieczności zwoływania 
komisji po to, żeby komisja określała, że następne jej 
posiedzenie będzie utajnione. Tylko to jest dodane, 
a poprzednie uregulowania nadal funkcjonują.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
(Rozmowy na sali)
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szkoda, że nie ma pana marszałka. Cały czas 

mnie ta sprawa nurtuje. Doktor z zawodu i… Skąd 
ta tendencja, żeby jednoosobowo karać i decydować? 
To nie ma efektu mrożącego. Naprawdę. Może są 
małe wyjątki, są jacyś koledzy, którzy się przestraszą. 
Reszta… To powoduje właśnie takie zachowania jak 
podczas ostatnich posiedzeń. Odbiera się głos i skra-
ca się debatę. Takie są efekty dyscyplinowania. No 
i pan marszałek może jednoosobowo uznać, że to jest 
rażące naruszenie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Pani Senator.)
Czy to jest ten właściwy powód?

(Senator Stanisław Gogacz: W debacie. Teraz nie 
można.)

(Wicemarszałek Maria Koc: To w debacie.)
W debacie?
(Wicemarszałek Maria Koc: W dyskusji.)
Dobrze. Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję 

za czujność. Chciałem wykorzystać ten czas.
Informuję jeszcze panią senator, że te zmiany 

w regulaminie wnioskodawcy proponują wprowa-
dzić w związku z tym, że została uchwalona ustawa 
z dnia 15 czerwca o zmianie ustawy o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora. Ta ustawa została podpisana 
23 lipca 2018 r. i wejdzie w życie 7 sierpnia 2018 r.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Zientarski ma pytanie, tak?
(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Bardzo proszę.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Przewodniczący, czym uzasadnione jest od-

wzorowanie, taka symetria regulaminowa w przy-
padku Sejmu i Senatu, jeśli chodzi o kwestię decyzji 
przewodniczącego o utajnieniu obrad poszczególnej 
komisji? Do tej pory było tak, że przewodniczący 
komisji, za zgodą całej komisji, mógł utajnić posie-
dzenie komisji. Chcę przypomnieć, że istnieją różnice 
w strukturze Sejmu i Senatu, jeśli chodzi o komisje, 
ponieważ w Sejmie jest instytucja prezydium komisji, 
przewodniczący jest przewodniczącym prezydium 
komisji, a u nas, w Senacie nie ma prezydium komisji, 
nie ma takiego ciała, jest jednoosobowe kierownictwo 
komisji, w związku z czym pozycja przewodniczące-
go jest wyższa. I tutaj wprowadzamy zmianę – py-
tam: dlaczego? – pozbawiając głosu członków komisji 
i pozostawiając decyzję tylko przewodniczącemu, 
podczas gdy jego pozycja i tak jest wyższa, tak jak 
powiedziałem, w stosunku do pozycji przewodni-
czącego komisji sejmowej, bo tam musi być uchwała 
prezydium.

(Senator Bogdan Borusewicz: Wiceprze-
wodniczący…)

W związku z tym w moim przekonaniu ta zmiana 
nie ma uzasadnienia. Czym tłumaczy pan tę zmia-
nę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dziękuję…)
…biorąc pod uwagę te okoliczności?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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których marszałek Senatu będzie mógł indywidual-
nie, można powiedzieć, arbitralnie, w oparciu o bar-
dzo niejasne kryteria, karać posłów… Przepraszam, 
senatorów. Posłów oczywiście też to dotyczy.

To jest obszar, w którym się nie zgadzamy. 
Parlament to jest miejsce, gdzie powinna odbywać 
się debata, nawet bardzo ostra. Jesteśmy upoważnieni 
przez naszych wyborców do tego, aby w ich imieniu, 
często w sposób bardzo ostry, radykalny, na granicy, 
powiedziałbym, dopuszczalności języka debaty po-
litycznej, wyrażać swoje opinie. W opinii publicznej 
pojawił się uprawniony pogląd, że może to być użyte 
jako swoisty kaganiec na senatorów, szczególnie na 
tych senatorów, którzy są bardzo ekspresyjni w swo-
ich wypowiedziach.

To w żaden sposób nie demokratyzuje naszej we-
wnętrznej umowy, jaką jest regulamin. Dlatego za 
chwileczkę ponownie złożę wniosek o odrzucenie 
projektu uchwały w całości.

Jest w tym projekcie uchwały również inny prze-
pis, o którym wspomniał marszałek Borusewicz. 
Mianowicie tak trochę chyłkiem, bo nie jest to ja-
koś szczególnie eksponowane, jest wprowadzana 
propozycja, aby marszałek Senatu jednoosobowo, 
a nie tak jak jest w tej chwili w Regulaminie Senatu, 
po zasięgnięciu opinii Prezydium Senatu i Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, dokony-
wał zmian w statucie kancelarii. To jest według mnie 
bardzo istotna zmiana, która powoduje, że decyzje 
będą miały charakter arbitralny, będą podejmowa-
ne bez konsultacji choćby z prezydium czy komisją, 
z innymi organami Senatu. Zdaje się, że tak istotne 
decyzje jak zmiana statutu, a co to w konsekwen-
cji może oznaczać dla bardzo wielu biur, osób… 
Czytamy z niepokojem, że marszałek dokonał dość 
radykalnej, kategorycznej oceny działalności Biura 
Legislacyjnego. Czy w tym kontekście mamy patrzeć 
na te narzędzia, w jakie wyposażymy pana marszał-
ka, który jednoosobowo będzie decydował o struk-
turze organizacyjnej kancelarii?

(Rozmowy na sali)
To jest też pewien jak gdyby wyłom w dorobku 

związanym z kulturą pracy Senatu. No, nie sposób 
się pogodzić z tą propozycją.

(Rozmowy na sali)
Dlatego oprócz złożenia wniosku o odrzucenie 

całego projektu uchwały…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo! Proszę o ciszę.)
…po drugim czytaniu, składam też wniosek le-

gislacyjny o wykreślenie z uchwały tego jednego 
punktu.

Uważam też, że ta zmiana dotycząca nowych prze-
słanek karania senatorów jest na tyle niedoskonała… 
Zresztą to już się pojawiło w debacie na posiedzeniu 

Wicemarszałek Maria Koc:

Dobrze. Dziękuję.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Krzysztof Słoń:
Podczas posiedzeń Senatu i komisji będą obowią-

zywały dotychczasowe unormowania, które prze-
widują kilkustopniowe działanie marszałków czy 
prowadzących obrady komisji. Jak sama pani sena-
tor wskazała w swojej poprzedniej wypowiedzi, nie 
dostrzegła pani w dotychczasowym funkcjonowaniu 
senatorów sytuacji, które by upoważniały marszałka 
do tego, żeby zastosował te rozwiązania.

Zgadzam się tutaj z panią senator. Oby tak dalej. 
Oby naszym największym problemem była tempe-
ratura dyskusji, ewentualnie konieczność przywoły-
wania senatorów do porządku bądź nawet odbieranie 
głosu, kiedy marszałek uznaje – a robi to, przyznajmy 
wszyscy, rzadko – że głos senatora jest w nieodpo-
wiednim czasie albo nie dotyczy punktu, albo wykra-
cza poza materię omawianych zagadnień.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Są jeszcze pytania? Nie.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Sławomira 

Rybickiego.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Sławomir Rybicki:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zdecydowałem się zabrać głos w dyskusji, aby 

podobnie jak na posiedzeniu połączonych komisji 
wyrazić swoją opinię i przedłożyć wnioski o charak-
terze legislacyjnym.

Uważam, że projekt uchwały zawiera rozwiązania 
potrzebne i konieczne, o których mówił mój przed-
mówca, senator sprawozdawca, dotyczące choćby 
generalnego inspektora danych osobowych. To są 
techniczne rzeczy, które oczywiście powinniśmy 
zrobić. Ale teraz robimy to jakby przy okazji wpro-
wadzania innych rozwiązań, które są przez nas, se-
natorów Platformy Obywatelskiej, kwestionowane 
co do meritum.

Chcę się odwołać do debaty, która odbyła się 
w Wysokim Senacie na poprzednim posiedzeniu, 
a dotyczyła ustawy o wykonywaniu mandatu posła 
i senatora. Ta ustawa wymusza na nas, choć niesłusz-
nie, zmiany w regulaminie dotyczące nowych przesła-
nek, rozszerzonego katalogu przesłanek, na podstawie 
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(senator S. Rybicki) to łącznie, jak wyliczyłem, może być kara sięgająca 
15–16 tysięcy zł. Ale nie chodzi tylko o wysokość. 
Chodzi przede wszystkim o to, że przepis, który mówi 
o naruszeniu powagi Senatu, jest tak nieostry, że moż-
na karać za wszystko. Co tu oznacza pojęcie „powaga 
Senatu”? Przecież interpretacje mogą być różne. To 
nie jest naruszenie przepisów regulaminu, naruszenie 
porządku na terenie będącym w zarządzie… itd., itd., 
ale to jest naruszenie powagi Senatu. Nie wiemy… 
Obawiam się, że to pojęcie będzie interpretowane 
rozszerzająco. Jest to także nieostre pojęcie, które 
będzie interpretowane jednoosobowo. Rozumiem, że 
można byłoby je wprowadzać, ale pod warunkiem, 
że ciała kolegialne Senatu wypowiadałyby się co do 
tego, tzn. komisja regulaminowa, prezydium, że by-
łaby jakaś dyskusja, określająca, co oznacza pojęcie 
„powaga Senatu”. Ale dla niektórych powaga Senatu, 
tj. jej naruszenie będzie czym innym niż dla innych.

To przypomina przepis rzymski, który był wpro-
wadzany przez Rzym w stosunku do podbitych na-
rodów. Zawsze była umowa, umowa według prawa 
rzymskiego, dokładna, dobra, równorzędna czy rów-
noprawna, a na jej końcu był drobny przepis: jeżeli 
zostanie naruszona powaga narodu rzymskiego, to 
ta umowa przestaje obowiązywać. A kto interpreto-
wał to naruszenie? Kto mówił, że została naruszona 
powaga czy godność? Godność, tam mówiono o god-
ności, mówiono, że została naruszona godność. No 
kto? Ano ten silniejszy, ten, kto miał władzę. A więc 
dajemy tutaj bardzo szeroką, mogę powiedzieć, że 
nieograniczoną władzę tym, którzy aktualnie mają 
większość w Senacie, czyli dajemy nieograniczoną 
władzę marszałkowi. I nic nikomu nie będzie do tego. 
Nic. Nikt nie będzie mógł tego zakwestionować.

To jest sytuacja wpisująca się w ogólną sytuację, 
jaka jest w parlamencie, w Sejmie, w Senacie i wo-
kół parlamentu. Dojście do parlamentu od ponad 
roku jest zamykane, jest zamknięte. Kiedyś każdy 
obywatel, a także turysta, mógł przejść przez teren 
parlamentu. Kontrolowany i limitowany był tylko 
wstęp do budynków Sejmu i Senatu. A w tej chwi-
li wszystkie bramy i bramki są zamknięte dla osób 
postronnych. Co chwilę limitowane są wejścia dzien-
nikarzy z przepustkami jednorazowymi. Limitowane 
są i ograniczane wejścia naszych gości, także wejścia 
gości na posiedzenia komisji. To przecież utrudnia 
nam wykonywanie naszych obowiązków senatorskich 
zapisanych w ustawie. Przecież zdarzało się, że na po-
siedzenia komisji goście nie byli wpuszczani. Kiedy 
było spotkanie w rocznicę KUL, stulecie KUL, biskup 
lubelski i zaproszeni goście czekali pod bramą ponad 
pół godziny. I w związku z tym ta konferencja została 
zdezorganizowana. To jest sytuacja nie do zaakcep-
towania. I te wewnętrzne przepisy, które powodują, 
że senatora można karać w każdej sytuacji i może go 
karać jednoosobowo marszałek Senatu, wpisują się 

połączonych komisji. Bardzo merytorycznie głos za-
brał senator Czerwiński, wskazując na możliwe szero-
kie interpretowanie lub niedoskonałe interpretowanie 
zapisów. Ja z tym w pełni się zgadzam, uważam, że to 
powinno zostać na nowo zaprojektowane, była o tym 
rozmowa. Jednak to jest tylko uwaga o charakterze 
merytorycznym, a politycznie ten projekt, dający tak 
poważne narzędzia marszałkowi, jest po prostu we-
dług nas nie do przyjęcia.

Składam wnioski o charakterze legislacyjnym. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I pan marszałek Bogdan Borusewicz.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.
A wnioski? Są? To poproszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ta zmiana regulaminu, a wcześniej ustawy, wpi-

suje się w ogólny trend, który jest narzucany przez 
większość parlamentarną czy przez PiS w obu izbach 
parlamentu. Ale ja o Sejmie nie będę mówił, chcę 
mówić o Senacie.

Ta zmiana, po pierwsze, osłabia pozycję ciał ko-
legialnych w Senacie, ponieważ nadawanie statutu 
przez marszałka bez opiniowania przez Prezydium 
Senatu i komisję regulaminową… No, jest jasne, 
o co chodzi. To znaczy, że marszałek może dowolnie 
kształtować administrację Senatu i nikt nie będzie 
miał na to wpływu, a uzyskane informacje to będą 
informacje post factum. To po pierwsze.

Po drugie, podobnie jest z propozycją jednoosobo-
wej decyzji w sprawie utajnienia posiedzeń komisji. 
Dotychczas decyzję o utajnieniu, które jest istotne 
dla dostępu do informacji mediów, opinii publicz-
nej, musiała podjąć cała komisja. I to nie jest tak, 
że przewodniczący komisji będzie tylko mógł z wy-
przedzeniem zaproponować utajnienie. Będzie mógł 
zaproponować, wprowadzić utajnienie w czasie obrad 
komisji. I jeżeli będzie chciał usunąć z posiedzenia 
komisji dziennikarzy, czyli przerwać możliwość kon-
taktowania się z opinią publiczną, to zarządzi utajnie-
nie. To nie tak, że zaproponuje utajnienie, ale zarządzi 
utajnienie i dziennikarze zostaną usunięci z obrad 
komisji. Nie bardzo rozumiem, dlaczego, w świetle 
tego, co się działo w Senacie… Nie bardzo rozumiem, 
dlaczego akurat tego typu propozycje są wskazane.

Ale to nie jest sprawa najważniejsza. Sprawa naj-
ważniejsza to rozszerzenie możliwości karania przez 
marszałka bardzo wysokimi karami pieniężnymi, bo 
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(senator B. Borusewicz) właśnie w tej Izbie – choćby ostre były te dysku-
sje – wnioski i propozycje, będziemy przyjmowa-
li ustawy i będziemy mogli mówić o demokracji 
albo o demokracji ograniczonej. Proszę państwa, 
moim zdaniem przekroczeniem i naruszeniem po-
wagi Senatu było już wejście policji tutaj w zeszłym 
roku – po raz pierwszy. Marszałek Piłsudski na to 
sobie nie pozwolił. Marszałek Piłsudski wprowa-
dził wojsko, nigdy w życiu policję. Nigdy w życiu! 
Co to miało znaczyć? Mieliśmy się bać? To miał 
być efekt mrożący? Powinniśmy wówczas wszyscy 
wstać i wyjść, nie doprowadzać do tego, że dzisiaj 
w kolejnej uchwale, w kolejnej ustawie mówi się 
do senatorów, jak nie wiem do kogo, jak się mają 
zachowywać. Proszę państwa, przecież to nie o to 
chodzi. To o to chodzi, żebyśmy my się bali, żeby 
opozycja się bała. Przestraszyliście już trochę, prze-
straszyliście część, nie przestraszycie wszystkich. 
I nie róbcie tego, naprawdę nie pozwalajcie na to, 
dlatego że do was też przylgnie to określenie, że 
zamykacie opozycji buzię.

Proszę państwa, kogo wy teraz chcecie karać? 
Kogo? Aktywnych senatorów. Aktywnych, bo ci, 
którzy siedzą spokojnie i nie uczestniczą w posie-
dzeniu, pojadą za granicę na dłużej, będziecie ich 
bardziej lubili. Ale nie tych aktywnych, tych, którzy 
mają odwagę wstać i powiedzieć: kochani, nie idźcie 
tą drogą. Naprawdę. Naprawdę.

Wczoraj, proszę państwa, oglądaliśmy te obrazki, 
kiedy przyjęliśmy ustawę o sądach.

(Senator Bogdan Borusewicz: Przedwczoraj.)
(Senator Piotr Zientarski: Przedwczoraj.)
Przedwczoraj. Przecież to nieważne kiedy. 

Przedwczoraj, wczoraj… Prezydent podpisał. Ale…
(Rozmowy na sali)
Jeszcze?
(Senator Alicja Zając: Dajcie koleżance powie-

dzieć.)
I, proszę państwa, czy udział tych ludzi nie przy-

pomniał wszystkim państwu o tym, że siedzimy 
i przebywamy tutaj w świętym miejscu, że pozbawia 
się nas krok po kroku wolności, kolejnych wolno-
ści. Ja naprawdę do państwa apeluję i proszę. Bo dla 
mnie nie jest naruszeniem prawa, jeżeli ktoś mówi, 
nawet głośno, być może zbyt ekspresyjnie, czy za-
łoży maskę, proszę państwa, czy będzie milczał na 
tej mównicy. Niech się wypowiada. Dopóki mamy 
szansę się wypowiadać, proszę państwa, dopóty nie 
będziemy – ja przypomnę – wsadzać do więzień. 
Dlatego że tu jest to miejsce, gdzie można mówić. 
I naprawdę nie róbcie tego. Naprawdę. Od rzemyczka 
do koniczka… Dzisiaj będziecie karali zabraniem na 
3 miesiące wynagrodzenia czy diety, a jutro będzie 
na 9 miesięcy, jak w Sejmie. No i co? I dalej ci sami, 
którzy wychodzili na mównicę i mówili, mieli odwa-
gę mówić. Nie przestraszycie nas. Naprawdę nikt nas 

w ogólną tendencję, którą jest odejście od otwartości 
Sejmu i od możliwości dyskusji w Sejmie i Senacie.

Byliśmy zresztą świadkami ograniczenia tej dys-
kusji, dwukrotnie. Po raz pierwszy w historii Senatu 
– i zostanie to na pewno zapisane w annałach Senatu 
– ograniczono czas wystąpień indywidualnych, z 15 
do 5 minut. Po raz pierwszy, dwukrotnie, ograniczono 
listę mówców. Wcześniej już kilkakrotnie ograniczo-
no czas pytań, czego też nie było nigdy w poprzednich 
kadencjach. A potem następne kroki. No, ogranicze-
nia czasu przemówień…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 
czas.)

Każdy z nas…
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 

czas.)
Ja rozumiem. Akurat pani… Nie powiem, że pani 

marszałek się wpisuje w moje obawy…
(Wicemarszałek Maria Koc: Nie…)
Rozumiem.
Ale w związku z tym wszystkim składam wniosek 

o odrzucenie tej uchwały. Nie powinniśmy sobie sa-
modzielnie nakładać kagańca, nie powinniśmy samo-
dzielnie albo pod wpływem sugestii czy jakichś nie-
określonych obaw dokonywać amputacji. Powinniśmy 
bronić naszej niezależności senackiej i naszej możli-
wości funkcjonowania w Senacie. Składam wniosek 
o odrzucenie projektu uchwały… (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: …w drugim czy-

taniu.)
Dziękuję bardzo.
Pani senator Grażyna Sztark. Proszę.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja również złożę poprawkę. Obawiam się, że 

pierwszy wniosek, o odrzucenie tej uchwały w spra-
wie zmiany regulaminu, która, potwierdzam, powin-
na być odrzucona, absolutnie, bo ona godzi w nasze 
prawa…

(Głos z sali: Prawa.)
Ale i każda osoba z nas, wybranych przez dużą 

grupę naszych wyborców… Nie wiem, czy oni by 
również chcieli, żeby ich senator bał się wypowiadać 
tutaj, w tej Izbie, dlatego że grozi mu kara dyscypli-
narna.

Szanowni Państwo, dopóki się dyskutuje tutaj, 
w tej Izbie, dopóty mamy prawo wypracowywać 
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(senator G. Sztark) dzieje, przerasta nasze… nie ma pokrycia i w pamię-
ci, i we wspomnieniach z poprzednich kadencji. Ale 
reakcja na pewne sytuacje musi być adekwatna. Ja nie 
przypominam sobie tego, żeby państwo z jakąś dużą 
ochotą wpuszczali na teren parlamentu czy do samego 
Senatu osoby, które wyrażały… A byli to np. górnicy, 
dosyć zdenerwowani, którzy wyrażali swoją opinię na 
temat zmian dotyczących wieku emerytalnego. Oni, 
o ile dobrze pamiętam, również koncentrowali się, 
artykułując swoje uwagi, wzdłuż ulicy Wiejskiej. I też 
byli oddzieleni od terenu Senatu czy to służbami mun-
durowymi, czy też innymi środkami zabezpieczają-
cymi teren Senatu. Pewnie senatorom wielu kadencji 
nie przyszło nigdy do głowy, że zamiast wprowadzać 
przez Biuro Przepustek osoby, które ich zdaniem po-
winny odwiedzić parlament, można zafundować im 
wycieczkę w bagażniku swojego samochodu.

Co prawda jest to formuła dosyć drastyczna, ale 
sami państwo zauważyliście, ja również, że gdy wjeż-
dżamy teraz na teren parlamentu, odpowiednie służby 
oczekują tego, że przewietrzymy nasze bagażniki, 
ukazując ich wnętrze. Są sytuacje, które dawniej nie 
miały miejsca, a teraz mają miejsce. Czy szanowni 
senatorowie seniorzy pamiętają, żeby ktoś kiedyś na 
budynkach parlamentu wypisywał jakiekolwiek hasła 
trudno zmywalnymi farbami? W tej chwili to już 
zaistniało.

Parę lat temu jeden z obywateli Rzeczypospolitej 
miał plan, żeby na teren parlamentu wjechać samo-
chodem ze środkami wybuchowymi. To są sytuacje, 
które rzeczywiście wykraczają poza nasze pojmo-
wanie demokracji, ale mówienie o nich w kontekście 
proponowanych zmian w regulaminie jest, wydaje mi 
się, delikatną ich nadinterpretacją. Chodzi o kwestie 
związane tylko i wyłącznie z zachowaniem senato-
rów, bo do tego odnoszą się zmiany w naszym regu-
laminie. Życzyłem wszystkim koleżankom i kolegom, 
żebyśmy postępowali tak jak do tej pory, a przepisy 
wprowadzone do regulaminu pozostaną martwe.

Uspokajam państwa, że pozostałe regulacje za-
proponowane przez wnioskodawców nie zmniejsza-
ją praw senatorów, tylko stabilizują pewne kwestie, 
związane chociażby z wnioskami mniejszości czy 
z terminami, które ma Senat na rozpatrzenie ustawy 
o zmianie konstytucji bądź zmiany w konstytucji.

Był też tutaj w wypowiedzi taki akcent, że sena-
torowie są już zupełnie pozbawieni jakichkolwiek 
form odwołania i już nikt nie będzie mógł się za nimi 
wstawić. Otóż takie procedury pozostaną. Senator 
niezadowolony z decyzji marszałka będzie mógł się 
odwołać do prezydium, a ono zasięgnie opinii komisji 
regulaminowej.

Wierzcie państwo – potwierdzi to również pan 
przewodniczący Rybicki – że rzadkością są odwołania 
senatorów czy prośby pana marszałka o opinie komisji 
dotyczące funkcjonowania senatorów. I dobrze. To są 

nie przestraszy. Tym bardziej będziemy mówili. Nie 
wolno takich rzeczy robić.

Dlatego też moim zdaniem – ja tak uważam – na-
ruszeniem prawa, które powinno być ukarane, jest 
to, że nie ma tutaj 2/3 senatorów, którzy pobierają 
pieniądze, tj. i diety, i wynagrodzenie. Ich tu nie ma, 
proszę państwa. Czyli co? Pracują? No, nie pracują. 
W związku z tym ja proponuję poprawkę, by w art. 1 
w pkcie 2 lit. a w ust. 1 dodać pkt 4 w brzmieniu: 
„opuszczających bez usprawiedliwienia ponad po-
łowę czasu trwania posiedzenia Senatu lub komisji”. 
I dodajemy to jako naruszenie przez parlamentarzystę 
w rażący sposób spokoju… Oj, nie „spokoju”, tylko 
za wskazaniem o naruszeniu spokoju lub porządku… 
Moim zdaniem – jeszcze raz powtórzę – jeżeli ktoś nie 
bierze udziału w posiedzeniu i nie pracuje, powinien 
mieć obcięte, za przeproszeniem, wynagrodzenie lub 
dietę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator. Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa 

Słonia.

Senator Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Aż się wystraszyłem, że to wszystko, o czym 

mówili państwo senatorowie wcześniej, jest zawarte 
w tych proponowanych przez wnioskodawców zmia-
nach. Jeszcze raz się temu wszystkiemu przyjrzałem 
i odetchnąłem z ulgą, bo jednak ma być wprowadzone 
tylko to, co jest tam napisane – i nic więcej.

Jeśli chodzi chociażby o utajnianie… Ja przyto-
czę ten punkt: „Jeżeli przedmiotem obrad komisji 
mają być informacje niejawne w rozumieniu ustawy 
o ochronie informacji niejawnych, o utajnieniu obrad 
decyduje przewodniczący komisji. Przewodniczący, 
zwołując posiedzenie, określa osoby, których udział 
w posiedzeniu jest niezbędny”. Nie zapisaliśmy tutaj 
intencji, o których mówił pan marszałek Borusewicz, 
tj. tego, że w każdym czasie w trakcie obrad komisji 
przewodniczący będzie mógł kogoś z tych obrad ko-
misji wyprosić, korzystając z tego zapisu.

Pani senator Sztark też mówiła tutaj o bardzo dra-
stycznych sytuacjach, które mają miejsce w związku 
ze zmianami wprowadzanymi w regulaminie. Otóż 
te kwestie, o których mówiła, czyli dotyczące zacho-
wań podczas obrad Senatu… One już są w naszym 
regulaminie zawarte. W tej chwili dojdą jeszcze tylko 
kwestie określające, że pod te uregulowania będą 
podciągnięte również posiedzenia komisji senackich. 
Proszę państwa, rzeczywiście to, co się aktualnie 
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(senator K. Słoń) inaczej można nazwać np. fakt zabrania ojcu, który 
ma dzieci na wychowaniu, rodzinę, uposażenia na kil-
ka miesięcy, obcięcia tego uposażenia? Jak to można 
inaczej nazwać? Albo jak nazwać sytuację, w której 
zabrania się posłowi – na razie posłowi – wyjazdu 
służbowego, reprezentowania Polski na spotkaniu 
OBWE, podczas gdy on ma taki obowiązek? To jest, 
Szanowni Państwo, niedopuszczalne. Nie dość, że to 
jest, jak powiedziałam, twierdza, to niestety jeszcze 
prywatne państwo.

Te poprawki, zmiany moim zdaniem zupełnie tutaj 
niepotrzebne, bo nie przypominam sobie, żebyśmy 
tutaj w Senacie mieli do czynienia z jakimkolwiek 
przypadkiem… Niepotrzebnie pan, Panie Senatorze, 
opowiadał o jakichś bagażnikach, o jakichś… My 
senatorowie wwoziliśmy kogoś tutaj w bagażniku? 
My mazaliśmy coś po murach Sejmu? Państwo w tej 
chwili proponujecie zmiany do regulaminu, których 
w ogóle nie musicie składać, zmiany dotyczących nas. 
I to są represje wobec tamtej strony sali, tylko i wy-
łącznie. Jak na razie was takie represje nie dotyczyły.

Ja złożę dzisiaj poprawki, które wzmacniają po-
czucie bezpieczeństwa opozycji tutaj w Senacie. To 
są poprawki, Szanowni Państwo, które… Ja je od-
czytam szybciutko. Od zarządzenia marszałka sena-
torowi przysługuje odwołanie do Prezydium Senatu 
itd… Chodzi o to, że jeżeli jakiś senator zostanie 
przez marszałka ukarany, to będzie mógł się od tego 
odwołać, będzie mógł być reprezentowany przez… 
Chodzi o to, żeby nie orzekało tajne zgromadzenie, 
czyli prezydium, gdzie marszałek ma większość… Bo 
to jest tak, że od decyzji marszałka odwołujemy się 
do prezydium, w którym marszałek ma większość. 
No, to jest to kompletnie, Szanowni Państwo, bez 
sensu, dlatego zaproponowałam, żeby możliwe było 
odwołanie do komisji regulaminowej i żeby było tak, 
że senatora może w każdym momencie reprezentować 
obrońca, inny senator. Chodzi o to, żeby to nie były 
sądy kapturowe. To jest pierwsza rzecz.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Przepraszam…)
Nie szkodzi, Pani Marszałek. Ja po prostu pocze-

kałam, aż pan senator skończy. Dziękuję.
Szanowni Państwo, te poprawki pozwolą zwięk-

szyć bezpieczeństwo. Dlaczego o tym mówię? 
Wspomnę o posiedzeniu, kiedy ostatnio pan mar-
szałek Karczewski trzy razy przywołał mnie do 
rzeczy, więc właściwie już mógłby mnie wykluczyć 
z posiedzenia. Trzy razy przywołał mnie do rzeczy 
po moim pytaniu do pana ministra Piebiaka: Panie 
Ministrze, gdzie jest pana pryncypał, gdzie jest pan 
Ziobro? Dlaczego nie widzimy go tutaj? Ostatni raz 
był tutaj chyba rok albo półtora roku temu. To była 
taka sytuacja. Ja to powiedziałam, w tym momencie 
pan marszałek przerwał moją wypowiedź i przywołał 
mnie do rzeczy. Ja uważam, że… Zadałam pytanie, 

sprawy bardzo błahego kalibru. Są one związane np. 
z tym, że ktoś zaniedbał konieczność usprawiedliwie-
nia nieobecności albo poniesiony emocjami powie-
dział coś, co zostało tak, a nie inaczej zinterpretowane 
przez przedstawicieli opinii publicznej. Takie sprawy 
trafiają do komisji regulaminowej, a my debatujemy 
nad tym, co zarekomendować panu marszałkowi – 
żeby zwrócił senatorowi uwagę, żeby upomniał go 
lub żeby zastosował karę nagany. Do nagany jeszcze 
nie doszliśmy. Pan marszałek dostawał od nas głównie 
takie rekomendacje – chodzi mi o kaliber tych spraw 
– żeby zwrócić senatorowi uwagę.

Pozwólcie państwo, że do proponowanych za-
pisów, po przeanalizowaniu uwag pana senatora 
Czerwińskiego zgłoszonych podczas wspólnego po-
siedzenia komisji, zgłoszę poprawkę. Otóż w art. 1 
w pkcie 2 w lit. b, ust. 1a otrzymuje brzmienie: 
przepisy ust. 1 pkt 1 i 2 stosuje się w odniesieniu do 
zachowań na posiedzeniu Senatu lub komisji – tam 
była kwestia, przypominacie sobie państwo, tych 
organów; pan Czerwiński wychwycił tę pewną nie-
ścisłość – w przypadku zaistnienia sytuacji, o której 
mowa w art. 47 ust. 3a. I już będzie wiadomo ponad 
wszelką wątpliwość, że te kwestie dotyczą posiedzeń 
Senatu lub komisji.

I kolejna poprawka. W związku z tym, iż, po-
wiedziałbym, bezspornie okazało się, że przepisy 
ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora wejdą w życie 7 sierpnia, proponuję 
w imieniu wnioskodawców, żeby w art. 2 na końcu 
dodać wyrazy „z wyjątkiem art. 1 pkt 2, który wcho-
dzi w życie z dniem 7 sierpnia 2018 r.”.

Jednocześnie, Pani Marszałek, proszę o zobowią-
zanie komisji do tego, aby sprawozdanie z rozpatrze-
nia zgłoszonych wniosków zostało przedstawione 
Wysokiemu Senatowi jeszcze podczas tego posie-
dzenia Senatu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję bardzo.)
O zabranie głosu proszę panią senator Barbarę 

Zdrojewską.
(Głos z sali: Panie Senatorze, jeszcze podpis.)

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Wysoki Senacie!
Ja mam takie wrażenie, że to miejsce powoli za-

mienia się w jakąś twierdzę, że Sejm staje się niedo-
stępny dla obywateli, dla ludzi, że posłowie i sena-
torowie są zastraszani, poddawani represjom. Bo jak 
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(senator B. Zdrojewska) chowa się po krzakach… Mogę państwu pokazać 
zdjęcia, naprawdę, w krzakach schowana policja…

(Senator Grażyna Sztark: To jest powaga?)
To jest powaga? To jest powaga Sejmu i Senatu? 

Pochowana w krzakach policja? Szanowni Państwo, 
przed kim się bronicie? Jak mieliśmy teraz niedaw-
no obrady w Senacie, po drugiej stronie płotu stało 
kilkaset osób…

(Senator Kazimierz Kleina: Kilka tysięcy.)
(Głos z sali: …kilka tysięcy.)
Kilka tysięcy… No, jak ja wyszłam już po zakoń-

czeniu obrad, to zostało tam mniej osób.
(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Słuchajcie…)
Ale mówię o tym, że mieliśmy do czynienia z taką 

sytuacją, że na 1 osobę przypadał 1 policjant. Jak 
w tej słynnej piosence Młynarskiego. Naprawdę to 
zaczyna tak wyglądać. Wczoraj też było widać, że 
policja nie ochrania demonstrantów, tylko po prostu 
walczy z tymi demonstrantami. Szanowni Państwo, 
od czego jest policja? Chyba od tego, żeby bronić 
osób…

(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: …że będziemy wisieć.)
(Rozmowy na sali)
I chcę państwu powiedzieć, że jeżeli rozmawiamy 

tutaj o tym regulaminie… To państwo się zabezpie-
czacie, państwo prowokujecie, państwo po prostu 
prowokujecie sytuacje, które nie mają miejsca. Pan 
senator Słoń nie był w stanie podać z tej kadencji 
ani jednego przypadku jakiegokolwiek naruszenia 
czegokolwiek tutaj, na tym terenie, ale proponuje pan 
w tym zakresie zmiany w obecnym regulaminie. I my 
obserwujemy, że jeżeli rzeczywiście będzie to wszyst-
ko wprowadzone, te zmiany regulaminu i jeszcze te 
zmiany dotyczące Kancelarii Senatu, o pozostawaniu 
w gestii marszałka, to opozycja w Senacie będzie 
coraz bardziej ubezwłasnowolniona.

Państwo może o tym nie wiecie, ale ja oglądam 
z przyjemnością… Pani senator mówiła tutaj np. 
o tych wyjazdach zagranicznych. I my oglądamy na 
obrazkach, jak państwo jedziecie z delegacją, w któ-
rej w ogóle nie ma reprezentacji opozycji. Są takie 
przypadki! A to jest niedopuszczalne. I nigdy nie 
było takiej sytuacji, Szanowni Państwo, żeby wy-
jeżdżała tylko taka grupa senatorów. Traktujecie to 
jak prywatne…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas. Czas, Pani 
Senator. Czas.)

…poletko i prywatne państwo.
Tak, już kończę, Pani Marszałek.
Ja także składam tutaj, na ręce pani marszałek, 

poprawki. Pozwolą one senatorowi, który zostanie 
o cokolwiek oskarżony, mieć jakieś szanse – nadal 
nierówne, ale jakiekolwiek szanse – na obronę. Bo 
były przywoływane, choć może na posiedzeniu ko-

które tu wielokrotnie pada, o to, gdzie jest minister, 
dlaczego się nie pojawia, dlaczego tutaj przychodzą 
jacyś dyrektorzy albo w ogóle nikogo nie ma, gdzie 
jest poseł itd. Wielokrotnie tak było. I chciałabym 
państwu powiedzieć, że w takiej sytuacji jestem 
kompletnie bezbronna. Ja przyznaję marszałkowi to 
prawo, ma takie prawo nadane regulaminem i powagą 
swojej funkcji. Ale gdzie jest taki moment, że to, że 
przerywa się komuś wypowiedzi, zaczyna być po 
prostu represją wobec opozycji? Nad tym się zastana-
wiam. I proszę zwrócić uwagę, że te moje poprawki, 
o których mówię, dotyczą tego…

(Rozmowy na sali)
Mnie jest bardzo trudno mówić, jak jest taki… 

Szanowni Państwo, naprawdę…
(Senator Józef Łyczak: Tamta strona przeszkadza.)
Ja wiem. Bardzo proszę…
(Wicemarszałek Maria Koc: Państwo 

Senatorowie… Panowie Senatorowie, proszę o ciszę.)
Ja mam paru ulubionych senatorów także z tej 

strony, którzy za każdym razem przerywają, i jak 
jest pani marszałek…

(Senator Józef Łyczak: Ale teraz nikt nie prze-
szkadza.)

O, taki pan senator właśnie przerywa, z Prawa 
i Sprawiedliwości… I kilkakrotnie byłam w takiej sy-
tuacji, że prowadzący obrady – nie dotyczyło to pani 
marszałek, ale innych prowadzących – nie zwracali 
uwagi, nie zwracali uwagi osobie, która mi przerywa-
ła. Gdzie ja mam się poskarżyć? Jaki ja mam sposób 
w ogóle… No, mogę się poskarżyć do prezydium, 
gdzie marszałek ma większość… W jakiej sytuacji 
znajdziemy się za chwilę, skoro… Ja słyszę, że naj-
ważniejsza w Senacie jest powaga. Czy naprawdę 
państwo uważacie, że powaga jest najważniejsza 
w Senacie? Nie praca – o tym mówiła pani Sztark – 
nie obecność na posiedzeniach komisji…

(Senator Grażyna Sztark: Tak jest.)
…nie uczestniczenie w posiedzeniach, tylko 

najważniejsza jest powaga? Naprawdę? Tak mogą 
uważać tylko osoby, które są szczególnie przeczu-
lone na punkcie swojej powagi, i to są takie osoby 
jak marszałek Sejmu, który obraził się i wykluczył 
posła za to, że ten się zwrócił do niego ironicznie: 
panie marszałku kochany. Trzeba mieć odrobinę klasy 
i poczucia humoru, żeby przez takie coś nie zmieniać 
potem regulaminu. Ale my to robimy tutaj w Senacie 
i to jest po prostu straszne.

Szanowni Państwo, przez ostatni rok mieli-
śmy do czynienia z sytuacją, kiedy nie tylko Straż 
Marszałkowska wychodziła poza obręb Senatu – zda-
rzyła się taka sytuacja, zgłosili się do mnie ludzie, 
którzy skarżyli się, że byli szarpani na zewnątrz przez 
Straż Marszałkowską – ale też policja tutaj wewnątrz 
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(senator B. Zdrojewska) A, na Smolnej. Tak, mówił, że jest tam taki budy-
nek, którym zarządza Kancelaria Senatu. Bo tutaj my 
i tak od dawna jesteśmy na zasadzie gości, Kancelaria 
Senatu nic tutaj nie może. I to jest bardzo przykre.

Panie Senatorze, jedno słowo à propos bagażnika. 
Znowu chcę podkreślić tylko jedno: no przecież żaden 
senator nie wwiózł tu nikogo! Komu z nas wpadłby 
taki pomysł? Rozumiem, że nikomu. No to nie dzia-
łajmy w imię tej zasady, którą przerabialiśmy już do-
syć niedawno, że w związku z tym, że paru ministrów 
wzięło premie, ukarzemy parlamentarzystów, którzy 
tych premii nie brali. No przecież to jest absolutna 
paranoja! Zróbmy coś sami.

I na koniec oczywiście coś ad absurdum. Koledzy, 
jeżeli nie potrafimy już inaczej pilnować naszej god-
ności – jak wynikało z przebiegu posiedzenia komisji, 
jak można było mniemać po wypowiedzi pana senato-
ra Radziwiłła, my nie mamy kindersztuby wyniesio-
nej z domu, skoro boimy się, że coś nam się narzuci 
– to ja proponuję, niejako ad absurdum, starą polską 
tradycję, oślą ławkę. Postawmy ją tutaj. I każdego, kto 
będzie zachowywał się niegodnie, posadzimy tam na 
jedno posiedzenie. Będzie skuteczne.

Co powiedziawszy, chciałbym złożyć wniosek 
o odrzucenie projektu. Dziękuję bardzo.

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

Senator Piotr Zientarski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zdecydowałem się zabrać głos, chociaż absolut-

nie solidaryzuję się z wypowiedziami poprzedników 
z klubu Platformy Obywatelskiej. Ale, jako były 
przewodniczący komisji regulaminowej, uważam, 
że powinienem także jakby jeszcze raz uświadomić 
państwu pewne kwestie. Ponadto zajmowałem się tym 
w sposób szczególny. Jest publikacja na temat organi-
zacji wewnętrznej Senatu, studium prawnoustrojowe; 
popełniłem taką pracę. I wynika z niej jednoznacznie, 
że nasza Izba, jako autonomiczna izba parlamentu, nie 
jest odwzorowaniem organizacyjnym Sejmu.

Mówię o tym, ponieważ podczas posiedzenia 
komisji argumentowano właśnie te zmiany przede 
wszystkim tak, że te zmiany wprowadzono już 
w Sejmie i my powinniśmy dokonać takich zmian 
niejako w sposób symetryczny. W moim przekona-
niu ani nie jest to symetryczne, ani też wcale takiego 
obowiązku nie mamy. Jesteśmy Izbą, która sama dla 
siebie uchwala regulamin. I tutaj Sejm, że tak powiem, 
nie ma nic do rzeczy; nie ma możliwości ani propo-
nowania nam pewnych zmian, ani też wprowadza-
nia zmian. My jesteśmy zupełnie autonomiczni w tej 

misji, przypadki pokazujące, że marszałek może 
wyrazić zgodę na obrońcę, jak to uczynił w jednym 
z przypadków. Ale podane na to były dwa przykłady 
dotyczące waszych senatorów, waszych. Nie wiem, 
nie mam takiej pewności, co zrobiłby marszałek, 
gdyby to ktoś z nas poczuł się niesłusznie oskarżo-
ny. Dlatego składam tę poprawkę i będę prosiła o jej 
poparcie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję bardzo.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Aleksander Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Zacznę od krótkiego dementi słów jednego 

z panów senatorów. Głównym okrzykiem było: 
„Senatorze, jeszcze możesz!”. I to był tam główny 
motyw. Nie słyszałem, żeby ktokolwiek krzyczał: 
„Będziesz wisiał!”. Choć faktycznie coraz częściej 
krzyczano: „Będziesz siedział!”.

(Senator Robert Mamątow: Słyszałem, co oni 
krzyczeli – że będziemy wisieć.)

(Senator Jan Maria Jackowski: To groźby karalne.)
Ale na pewno nie było „Będziesz wisiał!”. Ja tego 

nie słyszałem.
Ale jeszcze raz… Wracam do tego: „Jeszcze mo-

żesz, Senatorze!”. I z tym hasłem zwracam się do 
szanownych senatorów – postaram się ponad podzia-
łami, jak zwykle… Chcę powiedzieć, że to, co mnie 
boli najbardziej, to jest to, że coraz mniej Senatu jest 
w tym naszym Senacie. Pamiętacie państwo, jak pół 
roku temu prosiłem… Prosiłem przy okazji kolejnej 
zmiany zaproponowanej przez Sejm – i nawet paru 
z kolegów dało się skusić, choć akurat nie większość – 
prosiłem i proponowałem: odrzućmy to i zróbmy coś 
my sami. Możemy zrobić to samo, tylko zróbmy to 
jako Senat. Bo popatrzcie, Koledzy, jest w tych zmia-
nach artykuł… chyba to będzie w art. 25… Chodzi 
o zapis „naruszających w rażący sposób spokój lub 
porządek na terenie będącym w zarządzie Kancelarii 
Sejmu lub Kancelarii Senatu”. Pan senator sprawoz-
dawca dopytywany przeze mnie o to, a gdzież to jest 
ten fragment terenu, którym zarządza Kancelaria 
Senatu, odpowiedział mi szczerze, że słyszał, że 
gdzieś na ulicy Widok jest jakieś takie…

(Senator Krzysztof Słoń: Na Smolnej.)
Przepraszam…
(Senator Krzysztof Słoń: Na Smolnej.)
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(senator P. Zientarski) O zabranie głosu proszę pana senatora Piotra 
Wacha.

Senator Piotr Wach:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym powiedzieć, że zmiany Regulaminu 

Senatu nie powinny, a właściwie nie mogą wpływać 
na merytoryczną stronę pracy Senatu.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panowie! Panowie, 

proszę o ciszę, bo pan senator…)
(Senator Jan Rulewski: Z naszego klubu…)
…Mówi niezwykle ważne rzeczy.
(Wicemarszałek Maria Koc: …zabiera teraz głos 

i przeszkadza mu państwa rozmowa.)
(Senator Krzysztof Słoń: My słuchamy.)
Powtórzę: uważam, że zmiany Regulaminu Senatu 

nie powinny i nie mogą wpływać na merytoryczną 
stronę pracy Senatu, a proponowane zmiany niestety 
będą wpływać. I dlatego chciałbym zaprotestować 
przeciw tym zmianom.

Najgroźniejsza wydaje mi się zmiana, która doty-
czy jednoosobowego i bez kontroli nadawania przez 
marszałka statutu Kancelarii Senatu. Dlatego że, 
jak dość delikatnie powiedział pan senator Rybicki, 
stanowi to zagrożenie dla Biura Legislacyjnego, 
a w szczególności dla legislatorów. Będąc marszał-
kiem, w obecnej sytuacji bardzo niechętnie czytałbym 
i słuchałbym uwag ze strony Biura Legislacyjnego, 
że ustawa jest niekonstytucyjna, zabroniłbym katego-
rycznego wyrażania takiej opinii, ponieważ od kon-
stytucyjności jest właściwie Trybunał Konstytucyjny. 
Można wprowadzić w tym zakresie ograniczenia, a to 
jest istotna kwestia merytoryczna. Mało tego, można 
właściwie postąpić bardziej delikatnie, a mianowicie 
dokonać zmian personalnych, zmian w składzie biura, 
dobierając takich legislatorów, którzy będą bardzo 
ostrożni w używaniu zdecydowanych określeń, a sku-
pią się na tym, co również występuje w opiniach, 
a mianowicie na kropkach, przecinkach, tradycji legi-
slacyjnej, sposobie ujęcia itd. Tak że to według mnie 
jest niedopuszczalne. To po pierwsze.

Po drugie, krótko mówiąc, uważam za bardzo 
ryzykowne wprowadzenie, bez kontroli komisji re-
gulaminowej, kategorii naruszenia powagi Senatu 
i jednoosobowego rozstrzygania, co jest tym naru-
szeniem, a co nim nie jest. Zapytam tak: czy obecny 
na sali senator Jan Rulewski, występując w stroju 
więźnia, naruszył wówczas powagę Senatu, czy nie?

(Senator Leszek Czarnobaj: Oczywiście.)
A występując z maską na twarzy?
(Głos z sali: Pół roku w zawieszeniu.)
Już sprowadzam sprawę ad absurdum: czy senator, 

występując bez krawata, narusza powagę Senatu, czy 
nie? Właściwie powinien wyglądać schludnie i mieć 

kwestii. Dlatego też powinniśmy pokazać odrębność 
naszej Izby. Przecież sam sprawozdawca powiedział, 
że takie sytuacje związane z naruszaniem powagi 
Senatu w naszej Izbie się nie zdarzają, nie zdarzały. 
W związku z tym pytam: po co, w jakim celu mamy 
dokonywać odwzorowania tego, co w Sejmie, prze-
noszenia tej kalki do naszego regulaminu?

Zmienialiśmy wcześniej nasz regulamin, np. wte-
dy, kiedy ustawy wprowadzały nowe instytucje doty-
czące tzw. funkcji kreacyjnej Senatu, kiedy dodawano 
kompetencje, np. wybór członków do Krajowej Rady 
Prokuratury, czyli dodawano nowe kompetencje. 
Wtedy była potrzeba zmian. Jednak takie odwzoro-
wywanie – absolutnie nie. Przede wszystkim zawsze 
tak było, że w Senacie poziom emocji był niższy, a po-
ziom kultury i debaty był wyższy. I wszyscy mamy 
tego świadomość, i bardzo dobrze. No to pokażmy, 
że właściwie takiej potrzeby nie ma. Rozmawiałem 
z niektórymi senatorami i mówią tak: a może by 
wystarczyła, że tak powiem, autoreakcja? Czyli jeśli 
ktoś się zagalopował, to wystarczyłoby dokonać tzw. 
czynnego żalu, przeproszenia… Czy byłaby potrzeba 
jakiegoś karania? No, zależy nam na tym. A poza tym, 
no, istnieje przecież komisja regulaminowa, która 
zajmuje się kwestiami etycznymi, i kary w regulami-
nie istnieją. Istnieją. W związku z tym myślę, że ten 
katalog, który istnieje, i te regulacje, które istnieją, 
absolutnie mogą uczynić zadość tej nowej ustawie… 
i absolutnie nie ma potrzeby wprowadzania tych roz-
wiązań, które przyjął Sejm.

No i oczywiście bardzo ważna kwestia pozba-
wiania, o czym mówił pan marszałek, organów ko-
legialnych Senatu… Ich jest mniej, bo prezydium to 
jest tylko Prezydium Sejmu… Nie ma innego organu, 
poza marszałkiem, Prezydium Senatu, komisją i prze-
wodniczącym komisji, nie ma prezydium komisji. 
W związku z tym, jeśli uniemożliwiamy wypowia-
danie się Prezydium Senatu, jeśli chodzi o zmianę 
statutu Kancelarii Senatu, i pozbawiamy możliwości 
opiniowania komisję regulaminową, no to faktycz-
nie, w moim przekonaniu, umniejszamy uprawnienia 
senatorów. Bo zwiększając uprawnienia marszałka, 
umniejszamy rolę organów kolegialnych Senatu.

W moim przekonaniu żadne okoliczności nie uza-
sadniają tych zmian, których dokonuje się jakby przy 
okazji. Dlatego też w sposób zdecydowany przyłą-
czam się do zgłoszonych wniosków o odrzucenie tych 
wszystkich nowych uregulowań, z których niektóre 
uważam za zbędne, a niektóre wręcz za szkodliwe. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.



370
64. posiedzenie Senatu w dniu 27 lipca 2018 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu

(senator P. Wach) powiedzieć, że w naszych parlamentarnych izbach, 
gdzie jesteśmy przedstawicielami suwerena, debata 
ma prawo i powinna mieć charakter… nie powiem, 
że gorący, ale charakter związany z używaniem wielu 
argumentów, a przede wszystkim nieograniczający 
wolności innych.

Mój mentor, senator Zientarski, zaczął mówić 
na melodię, którą chcę zawrzeć w poprawce. Mówił 
o tym, że to nasza Izba jest właściwa do określa-
nia tego regulaminu. Chciałbym to jednym słowem 
skwitować: tak, my mamy prawo do swoistego sa-
morządu. My nie musimy słuchać władzy opresyj-
nej z zewnątrz, choćby takiej, która mówi: obniżyć 
wszystkim, równo wynagrodzenia. I również innych 
zaleceń, choćby z Sejmu, nie musimy słuchać. Tak, 
my mamy to ustalone prawo, poparte mandatem wy-
borczym, innym niż w Sejmie, ustalać samorząd-
ność naszej Izby. I chyba to leży w interesie zarówno 
naszym, jak i, Pani Marszałek, przede wszystkim 
pana marszałka Karczewskiego. Bo powodzenie prac 
Senatu to jest powodzenie przede wszystkim marszał-
ków, a w dalszej linii: tych dziewięćdziesięciu paru 
senatorów. Jeśli tak, to dlaczego ta władza przyjmuje 
mundur opresyjny, chce karać, chce sama karać, chce 
stanowić uchwały, chce stanowić regulamin, a nawet 
nie pozwala na interpretację? Zdarzyło się – przykro 
mi, muszę to powiedzieć – że pan marszałek zawiesił 
regulamin w trakcie prac nad procedowaniem ustawy 
o sądach powszechnych i odmówił sprawozdawania, 
o czym mówił też senator Borusewicz, do końca usta-
wy o Sądzie Najwyższym.

Ale jeśli jest tak – bo być może trzeba się też 
wsłuchiwać w argumenty przeciwników, autorów 
tej uchwały – że dyscyplina ulega rozprężeniu, to jest 
kilka rozwiązań. To jest oczywiście ta władza opre-
syjna. Gdzieś tu na zapleczu powinna być koza dla 
senatorów, którzy, mimo że będą karani, to i tak będą 
robić swoje. Są przecież recydywiści. Współczesne 
i nie tylko współczesne modele, zwłaszcza zakonne, 
przewidywały, że w ramach samorządności dopusz-
cza się, że taka osoba – osoba o dużej autonomii, 
a taką na pewno reprezentujemy – sama jest zdolna 
do samokrytyki. Czyli, tak jak tu powiedział pan 
senator Zientarski, do wyrażenia czynnego żalu. 
Chociaż przeprosiny nie są wyrażeniem czynnego 
żalu. To musiałaby być forma oczywista, jakaś bar-
dziej oczywista. Ale też my znamy takie przypadki 
w kodeksach, że ktoś może dobrowolnie nałożyć na 
siebie karę, nie tylko dlatego, żeby uniknąć tej kary, 
ale też dlatego, żeby skrócić ten proces znakowania, 
czyli wyznaczania kary.

I moja poprawka polega na tym, że marszałek 
może odstąpić od wydania zarządzenia, o którym 
mowa w ust. 2, jeśli senator dobrowolnie odstąpił 
od zachowania lub zapobiegł jego skutkowi albo do-
browolnie zrzekł się części lub całości uposażenia 

krawat. Takie rozwiązania mogą być wprowadzane, 
ale powinny zdecydowanie opierać się na opinii ciała 
kolegialnego, jakim jest odpowiednia komisja.

Pan senator Słoń, człowiek schludny – o, właśnie 
zademonstrował coś, zdejmując krawat – był bardzo 
koncyliacyjny. To jest miły, elegancki człowiek, który 
wyraża się w sposób bardzo gładki i oględny, ale to 
nie gwarantuje tego, że marszałek jednoosobowo, pod 
wpływem emocji lub z innych powodów, nie będzie 
stosował rozwiązań, które w istotny sposób ograniczą 
nie tylko ekspresję senatorów, ale również to, co chcą 
oni powiedzieć.

Dlatego wydaje mi się, że należałoby tę zmianę 
regulaminu odrzucić – to jest mój pierwszy postulat, 
który został wyrażony we wcześniej proponowanych, 
zgłaszanych poprawkach – a co najmniej wprowa-
dzić ciało kolegialne, które opiniowałoby ewentualne 
decyzje marszałka. I o to się zwracam do Wysokiej 
Izby. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Rulewski. Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Niejako zostałem wyzwany, wezwany czy zapro-

szony do tej dyskusji. Tytułem do tego jest mój długi 
staż. Powiem tak: ta dzisiejsza dyskusja wynika z fak-
tu, że mamy do czynienia ze wzrostem opresyjności 
władzy, szeroko rozumianej władzy, zarówno za tymi 
stalowymi bramkami, jak i oczywiście wewnątrz 
parlamentu. Może to się wiązać z nasileniem debaty 
politycznej, aczkolwiek nie uważam, żeby istniała 
złota reguła zakreślania granic tej debaty.

I tu bym zadał pytanie. Może się ono wydawać 
trochę zaskakujące. Jak by się zachował marszałek 
Kuchciński czy marszałek Karczewski, gdyby ktoś 
jak Rejtan rzucił się pod drzwi i nie wpuścił kogoś, 
kto by niósł zapowiedź… Wówczas chodziło oczy-
wiście o wkroczenie wojsk carskich, ale dzisiaj, tzn. 
jeszcze parę lat czy miesięcy temu, słyszałem, że to 
wkraczanie do Unii Europejskiej jest aktem zdrady. 
I tylko patrzyłem, czy się nie pojawi ktoś – myśla-
łem tu o senatorze Pęku, o ojcu pana senatora – kto 
zabarykaduje drzwi, gdy mieliśmy obradować. To 
zjawisko może się zresztą powtórzyć w momencie, 
gdy będziemy pracowali nad konstytucją. Wtedy też 
być może ktoś się zabarykaduje. I jest pytanie: czy 
to była debata Rejtana, czy to było naruszanie regu-
laminu? Niewątpliwie było to naruszanie regulami-
nu, ale i wielka debata. Tylko po to to mówię, żeby 
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(senator J. Rulewski) I jeszcze pan marszałek Borusewicz, tak? To bę-
dzie pierwsze wystąpienie pana marszałka, tak?

Senator Barbara Zdrojewska:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Jeszcze szybciutko taka rzecz mi przyszła do gło-

wy. Rozmawialiśmy na ten temat, że w zasadzie zgod-
nie z tymi zmianami w regulaminie państwo z całą 
pewnością byście Reytana wyrzucili z posiedzenia 
Senatu, gdyby się taki tutaj znalazł. Po prostu byście 
go wyrzucili, bo nie tylko by naruszył powagę, ale 
i rozerwał koszulę, nie wiem, obnażył się itd. Państwo 
byście to zrobili. Zwracam na to uwagę.

Ale chciałabym jeszcze powiedzieć à propos tego, 
co mówiłam o tych prowokacjach. Szanowni Państwo, 
zaostrzaniem kar, zanim jakakolwiek przewina zo-
stała popełniona, państwo naprawdę prowokujecie. 
I państwo już mnie tak sprowokowaliście, że ja 
oświadczam tutaj, że jeżeli… Przeważnie dojeżdżam 
tutaj inaczej, ale jeżeli będę wjeżdżała na teren Senatu 
samochodem, to nie otworzę bagażnika i będą mnie 
strażnicy musieli wyciągać z samochodu. Bo uważam 
że powinniśmy się trzymać takich zasad, jakie tutaj 
zawsze panowały. I to oświadczam.

A na koniec chcę powiedzieć, że jak się nie ma 
autorytetu, to się zaostrza regulaminy. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan marszałek Borusewicz.
Panie Marszałku, proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja widzę konieczność zmiany regulaminu, ale 

w odwrotnym kierunku. Pozycja Sejmu i Senatu, ich 
niezależność powinny zostać wzmocnione. Uważam, 
że trzeba iść w odwrotnym kierunku – wzmacniać 
rolę organów kolegialnych, gdzie także opozycja może 
wyrazić swoją opinię i wyrazić swoją ocenę. To jest 
ten kierunek, w którym powinniśmy iść. I jestem pe-
wien, że jeżeli zwyciężymy w wyborach, to będziemy 
wzmacniać pozycję Sejmu i Senatu. Niekoniecznie 
musi być tak, że marszałkowie muszą realizować dy-
rektywy partyjne. Jeżeli tak jest, to trzeba zmienić 
także regulamin. Marszałkowie, tak jak marszałkowie 
izb brytyjskich, powinni być apolityczni.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
(Oklaski)
To jest zasadnicza zmiana. I zapowiadam, że 

w tym kierunku pójdziemy. Sejm i Senat nie mogą 
być tylko elementami kierowanymi z zewnątrz, kie-
rowanymi przez szefów partii politycznych, którzy 

i diety. No, ktoś może powiedzieć: przecież pracow-
nik nie może, nawet dobrowolnie, zrzec się wyna-
grodzenia. Tylko zwracam uwagę, że my nie mamy 
wynagrodzenia, tylko mamy uposażenie. Pan prezes 
Kaczyński wyraźnie to wskazał, palcem wskazał, że 
z wynagrodzenia 1/3, czy tam 1/20, czy 1/4… nie, 
1/5 ubyła, zginęła. Zatem my na pewno nie jesteśmy 
pracownikami. Ale i w kodeksie pracy jest, że kary 
finansowe się nakłada, w określonych warunkach 
oczywiście, tam są tylko 3 przypadki. Marszałek 
Seweryński może by mnie tu poprawił. Wobec tego 
pozwólmy się samorządzić, pozwólmy też samemu 
sobie dać prawo do wyrażenia… do przyznania się 
do błędu, ale nie tylko w formie przeprosin – – bo 
to najłatwiej – ale też w formie nałożenia sobie kary. 
I na tym polega istota tej poprawki.

I jeszcze jedna uwaga. No, stało się, a nie musiało 
się tak stać, że marszałkowie obu Izb – powiem wię-
cej, oczywiście nie tylko tej, choć tutaj najwyraźniej 
to występuje – stali się funkcjonariuszami partyjny-
mi, którzy realizują na terenie Sejmu i Senatu zadania 
partyjne.

Był taki marszałek, ja go znałem, o cechach wy-
razistych, z ZChN. To już samo nazwisko wskazuje 
– Chrzanowski. Mogę państwu powiedzieć, że pod-
glądałem go. Ale on był marszałkiem Sejmu, repre-
zentował Sejm, mówił o tym co mu… Nie dzielił 
tego Sejmu na opozycję i koalicję. Mówił o Sejmie… 
(Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Miał autorytet.)
Tego ja dzisiaj nie zauważam – prawda? – żeby 

mówić o pracach Sejmu, Senatu, rozumianych wła-
śnie jako Izby. No, te czasy minęły, tak jak minęła 
„Solidarność”, choć wraca tu na demonstracje duch 
„Solidarności”.

Należałoby też mówić w konstytucji o wskazy-
waniu neutralnego marszałka. Ale co my dzisiaj 
ewentualnie moglibyśmy zrobić, jeśli marszałek jest 
upolityczniony, jeśli komisja jest upolityczniona? 
Z szacunkiem jednak do pana, Panie Senatorze Słoń: 
miał pan nieraz przebłyski neutralności, ale pan nie 
jest sam w komisji. A jest taka instytucja zaufania 
– marszałek senior. Osoba, która w gruncie rzeczy 
już jest skazana na niebyt, przynajmniej w następnej 
kadencji. Czyż ona nie mogłaby w takich sprawach 
też podkreślać idei samorządnej izby senackiej. Tym 
się kierując, składam poprawkę i proszę o jej rozpa-
trzenie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Barbara Zdrojewska.
5 minut, Pani Senator.
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(senator B. Borusewicz) kiej wyobraźni, żeby sobie taki kraj wyobrazić, bo 
życie polityczne na świecie jest bogate, w którym do 
władzy, jak najbardziej demokratycznie, dochodzi 
określone ugrupowanie i to ugrupowanie zaczyna 
swoje rządy od demolowania systemu prawnego, od 
podporządkowywania sobie sądów, od niekontrolo-
wanego rozszerzania systemu inwigilacji, od ograni-
czania prawa do demonstracji, a także psuje stosunki 
z sojusznikami. To oczywiście powoduje, że jakaś 
część społeczeństwa zaczyna protestować, i to jest 
chyba zrozumiałe.

Powiem więcej: myślę, że my wszyscy, jak tu sie-
dzimy, gdybyśmy widzieli taki kraj, może nawet pod-
jęlibyśmy tutaj uchwałę, uchwałę krytyczną, uchwałę 
popierającą tych, którzy protestują. I gdyby ta druga 
strona, np. na spotkaniach parlamentarnych… No, 
gdyby rządzący, przedstawiciele ugrupowania rządzą-
cego, spotkali się z nami i powiedzieli: no tak, ale oni 
przecież łamią prawo, oni coś tam mażą na ścianach, 
oni wykrzykują różne brzydkie rzeczy w stosunku do 
policji itd., to my byśmy powiedzieli: ludzie, co wy 
mówicie, wy po prostu nie szanujecie reguł demo-
kratycznych, a ci ludzie mają rację, ci ludzie słusznie 
protestują. Jeśli wy teraz wprowadzacie kolejne ry-
gory, kolejne sankcje, to my przyznajemy rację tym, 
którzy protestują, a nie wam.

I to jest, wypisz wymaluj, nasza sytuacja. 
Oczywiście państwo z PiS powiecie: ale co pan opo-
wiada, przecież tu nie ma żadnego łamania prawa, 
tu wszystko jest w porządku, wszystko jest zgodne 
z konstytucją, a ci ludzie nie chcą się pogodzić z wy-
nikiem wyborczym. Rozumiem, to jest wasz punkt 
widzenia, ale może wcale tak nie jest. Może jednak 
to, że protestują dziesiątki tysięcy młodych ludzi, 
niepartyjnych absolutnie, często niezaangażowanych 
do tej pory w żadną politykę partyjną, warte jest za-
stanowienia. I odpowiedzcie sobie na pytanie, czy 
przeciwdziałanie tym protestom ma polegać na za-
ostrzaniu przepisów, na coraz większej reżimowości, 
czy też na dialogu i na zastanowieniu się.

I teraz porównajmy to do sytuacji parlamentu. 
Co tu się dzieje? No, Sejm staje się jakimś obozem 
karnym. Przecież co chwila są nowe przepisy, po-
słowie mogą się wypowiadać przez 30 sekund, pan 
Piotrowicz na posiedzeniu komisji w ogóle nie po-
zwala zadawać żadnych pytań, a za przekroczenie 
czasu o pół minuty pan marszałek Kuchciński obcina 
pensję.

Zwracam się do was, Koledzy i Koleżanki z PiS: 
dokąd wy prowadzicie Polskę, dokąd prowadzicie 
parlament? Czy nikt z was nie ma odwagi powiedzieć: 
dość tego, nie tędy droga?

Do tego dochodzi jeszcze osobna sprawa Senatu. No, 
już była o tym mowa. Czy my naprawdę musimy iść jak 
te owce? Już pomijam niesłuszność tego wszystkiego, 
co marszałek Kuchciński i większość parlamentarna 

nie poniosą i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności 
za swoje decyzje. My tutaj ponosimy za nie odpowie-
dzialność, przynajmniej polityczną.

Ja uważam, że źle się dzieje, że obecne Sejm 
i Senat zmierzają w kierunku wzmacniania władzy 
jednoosobowej i zmierzają w kierunku scalania or-
ganów Sejmu i Senatu z rządem. Oczywiście, Sejm 
i Senat są skutkiem wyników wyborów i są związane 
z rządem, ale nie mogą w prosty sposób realizować 
poleceń płynących z rządu. A tak jest w tej chwili.

I kwestia wewnętrzna. Ten regulamin, ale nie 
tylko ten regulamin… Jest fatalnie, gdy wyjazdy 
zagraniczne, które są naszym obowiązkiem, a nie 
przywilejem, są traktowane jako przywilej i komuś 
się cofa prawo do wyjazdów zagranicznych. Kiedy 
byłem marszałkiem, pilnowałem, aby opozycja miała 
udział w delegacjach zagranicznych, żeby miała także 
głos w czasie tych wyjazdów zagranicznych. I wie-
lu senatorów z PiS tego doświadczyło, pozytywnie. 
Były pretensje ze strony mojego klubu, Platformy 
Obywatelskiej, niektórych senatorów, dlaczego PiS 
tak często wyjeżdża. I odpowiedziałem, że tego typu 
uwag nie przyjmuję, bo opozycja powinna być nadre-
prezentowana na tego typu wyjazdach i nie powinno 
się jej udziału obcinać.

I na koniec. Nie tylko senator Rulewski… no, miał 
różne pomysły. Przypomnę, że poprzednio był senator 
z PiS, senator Skorupa…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

…który wszedł na tę mównice i śpiewał przez 10 
minut.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Był senator Pęk senior, który wyciągał kukiełki 

i w czasie swoich przemówień odstawiał tutaj teatrzyk 
kukiełek.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)
Ani jeden, ani drugi nie otrzymał kary.
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, 

czas. Bardzo dziękuję…)
Poprosiłem tylko, żeby do takich sytuacji nie do-

chodziło w przyszłości. W tej sytuacji, po tej zmianie 
regulaminu oni zostaliby ukarani. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku. Dziękuję.
Pan senator Marek Borowski.

Senator Marek Borowski:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Wyobraźmy sobie – trochę oderwijmy się od na-

szych problemów i sporów – kraj, a nie trzeba wiel-
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(senator M. Borowski) Jeśli chodzi o kwestię porządku, to mamy do czy-
nienia z pewnym problemem – wystarczy rozejrzeć się 
wokół siebie. Jeżeli mówimy dzisiaj o wprowadzeniu 
w regulaminie, bo to zostało już przesądzone w ustawie, 
konieczności ograniczenia działań uniemożliwiających 
pracę Senatu i jego organów, naruszeń powagi Senatu, 
a także rażących sposobów zakłócania spokoju i porząd-
ku na terenie Senatu, to przecież trudno przeciw temu 
w ogóle oponować. Czy Senat powinien być poważny? 
Ci, którzy widzą Senat jako miejsce do wygłupów, prze-
bierania się, wychodzenia, chociaż się jest, wyciągania 
kart… Tak na marginesie: proszę zajrzeć do art. 19 re-
gulaminu, który wprost zakazuje takiego zachowania. 
I uważam, że senatorowie, którzy faktycznie są, ale uda-
ją, że ich nie ma, naruszają regulamin, który istnieje, 
nie ten poprawiony, tylko taki, jaki istnieje. Proszę tam 
zajrzeć. Bardzo wyraźnie jest to napisane. Zostaliśmy 
wybrani nie po to, żeby się wygłupiać, żeby robić taki 
właśnie cyrk i jedni drugich… No, tutaj akurat państwo 
się zakiwali ostatnio, wychodząc. Ale to nie na tym to 
polega. Zostaliśmy wybrani po to, aby spierać się na 
argumenty, a następnie – takie są zasady – zdecydować 
o czymś w głosowaniu większościowym. To jest nasze 
zadanie, żadne inne. I jeżeli komuś się wydaje, że to jest 
miejsce, gdzie można się promować w jakiś niestandar-
dowy sposób, tak bym powiedział, to chyba się pomylił, 
bo to nie jest miejsce do tego. Nie za to nam płaci suwe-
ren, żebyśmy robili takie rzeczy. Wydaje się, że sposób 
poważnego potraktowania naszej roli jest rzeczą zupeł-
nie oczywistą. Jeszcze raz powtarzam: regulamin jest 
w tej chwili zmieniamy w sposób, który jest naturalną, 
oczywistą konsekwencją tego, co już zostało zrobione.

(Głos z sali: Oczywiście.)
I na koniec – bo myślę, że tutaj właściwie nie ma 

specjalnie powodu do jakiejś wielkiej dyskusji, bo ta 
zmiana została rzeczywiście przygotowana w spo-
sób spokojny, naturalny, bez wychodzenia poza to, 
co wynika z delegacji przyjętych już ustaw i innych 
regulacji – naprawdę apeluję o to, żebyśmy zacho-
wywali się poważnie. I tu, na terenie, który jest za-
rządzany przez Senat, i na każdym innym terenie, 
i w każdym innym miejscu. Bo senator to jest… No, 
bycie senatorem zobowiązuje. Zachowanie roztropne, 
powściągliwe i poważne to jest coś, co powinno być 
w naturze każdego z nas.

Oczywiście poprę tę regulację. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

robią w Sejmie, ale u nas panuje inna atmosfera. Czy my 
wobec tego musimy przyjmować tego rodzaju przepisy? 
Pan senator Słoń – przyłączam się do komplementu pod 
adresem pana senatora – człowiek jak najbardziej łagod-
ny, tłumaczy tutaj, mówi: nie no, przecież to jest tylko 
tak na wszelki wypadek, no gdzieżby, no skąd… Trochę 
to przypomina sytuację, w której do kodeksu karnego 
wpisalibyśmy, że za przejście na czerwonym świetle 
w zasadzie jest mandacik 50 zł, ale policjant może uka-
rać również karą 10 tysięcy zł, z tym że po konsultacji 
z kierownikiem komisariatu. (Oklaski) Proszę państwa, 
przecież to jest bzdurna kara. A autorzy mówią: nie, 
nie, słuchajcie, przecież wiadomo, że tak nie będzie, to 
jest tylko na wszelki wypadek. Miejcie trochę odwagi 
i powiedzcie: to jest Senat i tu jest inaczej. Oczywiście 
to wszystko, co mówiono o kolegialnych organach, też 
jest całkowicie zasadne.

Po prostu ostrzegam, że my naprawdę posuwamy 
się w fatalną stronę. Dzisiaj słyszymy o narastającej 
radykalizacji. Oczywiście jedna strona mówi, że po-
licjanci zostali gdzieś tam otoczeni, było zagrożenie 
i musieli użyć gazu pieprzowego. Druga strona mówi: 
policjanci nas naciskali, wypychali, wykręcali ręce. 
Nie rozwiążemy tego problemu. Nie rozwiążemy. 
Będziemy się spierać co do tego. Tylko trzeba so-
bie zadać pytanie: dlaczego to wszystko się dzieje? 
Zapewniam was: nie dlatego, że wygraliście wybory. 
Absolutnie nie. Zachęcam, jeszcze raz zachęcam do 
tego, żeby iść tutaj, przynajmniej tu, w Senacie, wła-
sną drogą i pokazać, że problemy można rozwiązywać 
inaczej. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Bardzo proszę.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że ze zdumieniem słucham tej 

debaty, ponieważ dotyczy ona w końcu niewielkiej 
poprawki do regulaminu i ogromna…

(Wesołość na sali)
Ten rechot, który słyszę w tej chwili, jest zupeł-

nie nieadekwatny do tego, co powiedziałem. Jest mi 
jeszcze bardziej przykro.

Proszę państwa, został zmieniony cały ciąg ustaw, 
więc jest rzeczą zupełnie oczywistą, że musimy do-
stosować regulamin do tych ustaw. To jest po pro-
stu tak oczywiste, że właściwie trudno na ten temat 
dyskutować. Był czas na to, żeby o nich dyskutować. 
Zresztą niektóre z nich w ogóle nie były kontrowersyj-
ne. Wydaje się, że te poprawki po prostu są konieczne.
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(senator K. Słoń) jednostronna. Jednocześnie te opinie niektórych se-
natorów nie uwzględniają złożoności pewnych sy-
tuacji, których jesteśmy świadkami i których sami 
doświadczamy na przestrzeni ostatnich lat, wtedy, 
kiedy następują naturalne zmiany w ławach opozycji 
i rządzących.

Trzeba to wszystko uwzględnić, zanim się skryty-
kuje, potępi całkowicie to, co w tej chwili się dzieje, 
patrząc na to bardzo jednostronnie. Trzeba poświę-
cić chwilę na refleksję, jak wcześniej wyglądała sy-
tuacja, pod rządami, wydawałoby się po dzisiejszej 
dyskusji, wręcz doskonałego Regulaminu Senatu. No, 
jednak dochodziło do sytuacji, które budziły publicz-
ny sprzeciw, a nasz parlament nazywano twierdzą, 
jakimś miejscem samowoli. Jest to sprawa bardzo 
złożona. Proszę tylko o obiektywizm w ocenie tych 
proponowanych rozwiązań.

Mówiąc o bagażnikach i o ścianach, absolutnie nie 
wspomniałem o tym, że któryś z senatorów dopuścił 
się tego. Powiedziałem tylko, że rzeczywistość, która 
się dzieje na naszych oczach, często przekracza naszą 
wyobraźnię, a na pewno nasi poprzednicy złapaliby 
się za głowy, gdyby usłyszeli, że w 2018 r. takie rzeczy 
będą miały miejsce. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja odnoszę się do tego, co powiedział pan sena-

tor Radziwiłł. Ja nie dopuszczę do tego, żeby pan, 
nazywając to niegodnym, niemądrym, niestosow-
nym zachowaniem, obrażał moich kolegów z Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy w zeszłej kadencji paro-
krotnie wyjmowali karty, próbując zerwać kworum. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Pęk.

Senator Marek Pęk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja tylko jedno zdanie, ponieważ tu została przy-

wołana osoba mojego szanownego ojca i historia z po-
przedniej kadencji. Panie Marszałku Borusewicz, 
jak wiem z relacji mojego taty, jak również kolegów 
senatorów z Platformy Obywatelskiej, już z tej kaden-
cji, wtedy było tak, że za ten happening na mównicy, 
dotyczący sztukmistrza z Londynu, o ile pamiętam, 

Było tu mówione, że aktualny marszałek praw-
dopodobnie nie wpuściłby na obrady Rejtana i nie 
wiadomo, jak by się zachował, gdyby tamten podej-
mował pewne niestandardowe działania dotyczące 
swojej garderoby. Nie wiem, jak by było aktualnie. 
Jednak mogę państwu przytoczyć, cytując oczywiście 
tę informację, dlatego że nie chciałbym być posą-
dzony, że sam formułuję takie niełagodne i niewy-
ważone opinie… Przytoczę państwu opis sytuacji, 
jaka miała miejsce 6 lat temu, wskazując jednocze-
śnie, że rzeczywistość nie jest taka czarno-biała, ale 
jest może nawet bardziej szara niż ta ściana za mną, 
i jak wielka odpowiedzialność ciąży każdorazowo 
na marszałku, gdy podejmuje pewne decyzje, bo one 
są zapisywane również w annałach, o czym też była 
mowa. Pozwólcie na ten cytat.

„Senat w środę po godzinie 10.00 rozpoczął spe-
cjalne posiedzenie, podczas którego debatować bę-
dzie nad rządową reformą systemu emerytalnego 
zakładającą wydłużenie wieku emerytalnego do 67 
lat. Na debatę nie zostali wpuszczeni przedstawiciele 
«Solidarności» – i tutaj dodaję: również przedsta-
wiciele OPZZ. Pomimo wcześniejszych zapowiedzi 
w środowej debacie nad reformą emerytalną nie bę-
dzie uczestniczyć delegacja «Solidarności», w tym 
przewodniczący «Solidarności» Piotr Duda”. Dodaję 
w tym momencie, że wcześniej także pani marsza-
łek Ewa Kopacz nie wpuściła tej delegacji na obrady 
Sejmu. To było 6 lat temu.

(Senator Jan Filip Libicki: Ale nie zaostrzała re-
gulaminu.)

To było 6 lat temu. Mówię o tym, jak trudne są te 
decyzje podejmowane przez marszałków.

I wypowiedź pana przewodniczącego Dudy: 
„«Widzicie państwo sami, kto prowokuje. Rządzący 
pokazują, gdzie jest miejsce związku zawodowego, 
czyli na ulicy. Jakiekolwiek apele dotyczące spoko-
ju na Euro niech sobie wsadzą do kieszeni. Jestem 
zszokowany, że tym razem marszałek Senatu uznaje 
budynek za jego prywatny folwark» – powiedział szef 
«Solidarności» Piotr Duda na konferencji prasowej 
przed budynkiem izby”.

(Senator Kazimierz Kleina: Przed czym?)
Z kolei Leszek Miller, szef SLD, powiedział tak… 

Jako karygodną i skandaliczną ocenił decyzję o nie-
dopuszczeniu przedstawicieli związku zawodowego 
na posiedzenie Senatu poświęcone reformie systemu 
emerytalnego zakładającej wydłużenie wieku eme-
rytalnego do 67 lat.

Nie chcę prowokować kolejnych wystąpień. Chcę 
tylko pokazać, że ta nadinterpretująca pewne zapi-
sy, o czym mówił pan senator Konstanty Radziwiłł, 
opinia o tych zmianach w regulaminie może być dla 
tych zmian bardzo krzywdząca i może być bardzo 
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(senator M. Pęk) inaczej niż marszałek. Ale nawet jeżelibym zdecydo-
wał się ukarać, to ta kara nie byłaby taka dotkliwa, 
jaka byłaby po uchwaleniu tego regulaminu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie było podstaw do…
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozpocznę od dwóch słów o… Włączając się w tę 

dyskusję między panem senatorem Pękiem a panem 
marszałkiem Borusewiczem, chcę powiedzieć jako 
osoba siedząca wtedy na sali, że to, co się stało, jest 
potwierdzeniem… Szanowni Państwo, nie idźcie tą 
drogę. Jeżeli będzie takie wzmocnienie decyzji mar-
szałka, bez właśnie olbrzymiej roli ciał kolegialnych, 
to mogą zdarzyć się błędy. Ja nie mówię o celowym 
działaniu, że marszałkowi nie podoba się czyjeś tam 
wystąpienie i bach, ukarze go… Ja nie wierzę w to. 
Obojętnie, kto będzie czy jest marszałkiem, ja nie 
adresuję wobec kogokolwiek tej wypowiedzi… Ja 
wierzę w to, że jednak miejsce, w którym ma być 
dyskusja parlamentarna… Nie idźcie w tę stronę, 
o czym mówił pan senator Borowski. Przecież Senat 
jako element władzy parlamentarnej w Polsce, podob-
nie jak Sejm, jest bardzo nisko oceniany. Dlaczego? 
Myślicie, że jak będziemy siedzieli tutaj jak trusie, bez 
emocji, to ocena Senatu się poprawi? Nie. Jeżeli Senat 
nie będzie miejscem, w którym debata jest nawet 
emocjonalna… Państwo chcielibyście, żeby ludzie 
wyszli i powiedzieli: „Tak, zgadzam się z projektem 
ustawy. Dziękuję, Panie Marszałku”. I poszli. Ależ 
autorytet! Ludzie wtedy na pewno powiedzą: „Boże, 
jacy ci senatorowie są mądrzy”. Nie idźcie tą drogą.

Teraz zwracam się do pana senatora Słonia. Panie 
Senatorze, ja również przyłączam się do podzięko-
wań związanych z tym, co pan robi i jak pan to robi. 
Przyjemnie jest słuchać senatora, który, w mojej oce-
nie, wie, co mówi. Mogę się z nim nie zgadzać, ale… 
To jest taki przykład.

Proszę zauważyć jedną rzecz, jeżeli chodzi o kwe-
stię decyzji pana marszałka co do niewpuszczenia 
pana przewodniczącego Dudy. Na boku rozmawia-
liśmy o tym, że może to był błąd, to niewpuszcze-
nie pana przewodniczącego na debatę. Ale państwo 
chcecie pójść tą drogą, choć mówiliście, że będzie 
inaczej, że będzie pakiet demokratyczny, że będzie tu 
otwarte, że będziemy rozmawiać od rana do wieczo-
ra. No, nie idźcie tą drogą. Chcecie jeszcze bardziej 
zamknąć Sejm i Senat. Nie mówię już o elementach 
związanych z emocjami. Jakie wtedy panowały 
emocje? Pamiętacie? Nie muszę mówić o tym niko-
mu, kto wtedy tu był. Przecież jeszcze przed debatą 
„Solidarność” zrobiła…

pan marszałek Borusewicz kategorycznie domagał 
się ukarania mojego taty. Został skierowany stosowny 
wniosek do komisji regulaminowej i etyki i tylko dla-
tego, że bodajże 2 senatorów Platformy Obywatelskiej 
wyłamało się z dyscypliny i odważyło się sprzeci-
wić panu marszałkowi, mój tato nie został ukarany. 
Więc…

(Senator Piotr Zientarski: Ale to jest dowód na to, 
że ta ustawa jest zła.)

Więc to jest raczej przykład na to, że punkt wi-
dzenia zależy od punktu siedzenia, Panie Marszałku.

(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Pan marszałek nie po-

winien podejmować decyzji.)
(Oklaski)
Ale ponieważ nie chcę zakończyć tej dyskusji 

w taki konfrontacyjny sposób, bo uważam – za pa-
nem senatorem Radziwiłłem – że wbrew pozorom 
dokonujemy tutaj pewnych technicznych dostoso-
wań regulaminu do ustawy, która już przez ten Senat 
przeszła i ta debata się też przetoczyła, nawiązując 
znowuż do wypowiedzi pana senatora Wacha o sena-
torach bez krawatu, jako senator bez krawatu muszę 
przyznać, że bez wątpienia senator w krawacie jest 
mniej awanturujący się. Dziękuję bardzo.

(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Czarnobaj.
(Senator Piotr Wach: Ale my chcemy tej komisji, 

chcemy, żeby była komisja.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Ad vocem.)
Proszę, Panie Senatorze, Panie Marszałku.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Trzeba włączyć mikrofon…)
No, jest włączony.
(Senator Piotr Zientarski: Teraz jest włączony.)
Dziękuję.
Panie Senatorze, ja rozumiem, że pan występuje 

w obronie swojego szanownego ojca, ale jeżelibym 
chciał ukarać pana ojca za ten występ kukiełkowy, 
tobym ukarał, bo miałem takie możliwości.

(Głos z sali: Ale do komisji…)
Ale skierowałem do komisji, ponieważ uważa-

łem, że komisja powinna to ocenić, dlatego że było 
to na pograniczu naruszenia pewnych zasad. Nie wie-
działem oczywiście, jaka będzie decyzja komisji, ale 
wiedziałem, że komisja może jednak na to spojrzeć 
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(senator L. Czarnobaj) z Platformy, czy z jeszcze innej partii, to jest primus 
inter pares, to jest człowiek równy nam, który tylko 
dostał zadanie poprowadzenia obrad i reprezentowa-
nia Senatu na zewnątrz.

(Senator Waldemar Sługocki: Tak jest.)
A wy chcecie dać takie uprawnienia, żeby można 

było powiedzieć: no, aleście – przepraszam, posłużę 
się przykładem – Rulewski rechotali ostatnio, obni-
żam wynagrodzenie za ten rechot. No, przecież… 
Nie idźcie tą drogą.

I na koniec… To już chyba pani senator Zdrojewska 
powiedziała, albo ktoś inny. Kiedy jeszcze byłem 
młody i się szkoliłem, na podyplomowych studiach 
profesor uczył nas zarządzania i mówił: nie bądźcie 
kierownikami, tylko ludźmi zarządzającymi projek-
tami. Pokazywał, co to jest zarządzanie, a co to jest 
kierowanie. I odnośnie do tego tematu mówił tak: jak 
już nie wiecie co zrobić, bo tak się w życiu zdarza, 
że nie wiecie, co zrobić, macie za mało wiedzy i do-
świadczenia, to zróbcie 2 rzeczy. Po pierwsze, zróbcie 
spotkanie ze związkami zawodowymi i radą pracow-
niczą, a po drugie, ustalcie regulaminy, wzmocnijcie 
swoją pozycję poprzez regulamin. I wy znowu to 
samo chcecie robić, coś, co będzie budowało pozycję 
Senatu poprzez regulamin.

I na koniec, do zapamiętania: kiedyś Einstein tego 
rodzaju dążenia, działania… Jako miłośnik nauk ści-
słych Einstein opracował taki wzór, który państwu 
pokażę. To jest wzór Einsteina: ego równa się 1 przez 
wiedzę. Dla tych, którzy średnio znają matematykę, 
powiem tak: ten wzór pokazuje, że im masz mniej-
szą wiedzę, tym masz większe ego. I my chcemy to 
ego budować poprzez mniejszą wiedzę, a nie poprzez 
większą wiedzę w dyskusji, w rozmowach, w spie-
raniu się itd. Tak że zachęcam was, skserujcie sobie 
ten wzór Einsteina i miejcie go na uwadze. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Kolejność świetna.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos ma pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Powiem bardzo króciutko. Na pewno trzeba się 

zgodzić, że…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o ci-

szę. Proszę przyciszyć rozmowy, bo pan senator 
mówi.)

…jest pewna różnica między Sejmem i Senatem. 
I tutaj zgoda z panem senatorem Borowskim. Ale 
pewne zadanie, które postawił pan Czarnobaj przed 

(Senator Bogdan Borusewicz: Łańcuchy.)
Były łańcuchy, było niewypuszczanie, było wa-

lenie po głowach posłów i senatorów, a właściwie 
posłów.

Jeżeli nie prowadzi się dyskusji w Sejmie 
i w Senacie, a państwo do tego dążycie, to, tak jak 
mówił pan marszałek Borowski, ona przeniesie się na 
ulice. Ja wiem, że wy nie chodzicie dzisiaj na demon-
stracje, które odbywają się w Polsce, ale kiedyś po 
cichu tam pójdźcie. Pójdźcie nie po to, żeby zwiększyć 
frekwencję, ale po to, żeby posłuchać i zobaczyć, kto 
tam występuje. Wczoraj występowali ludzie w wieku 
18 lat. Była dziewczynka, która miała 11 lat i mówi-
ła o swoich marzeniach jako dziecka. Oczywiście 
powiecie „sterowana”. Ale pójdźcie zobaczyć, co ci 
młodzi ludzie mówią w ramach sterowania, co mówią 
o tym, co my tu wyprawiamy, o zamknięciu się itd., 
itd. Proszę was, Kochani. Nie idźcie tą drogą.

Teraz mówię do pana senatora Radziwiłła. Pan se-
nator Radziwiłł wyrasta na takiego mentora w tej ka-
dencji. Chciałbym panu, Panie Senatorze, powiedzieć 
tak. Skoro chcemy walczyć o powagę, to ja chcę pana 
zapytać, czy pan senator zna definicję słowa „rechot”. 
Jeżeli nie, to ja ją panu przeczytam. Rechot to jest 
skrzekliwy odgłos wydawany przez żaby i ropuchy. 
No, to znaczenie nam odpada. Drugie znaczenie jest 
takie: chrapliwy śmiech, często bezmyślny, z głupiego 
powodu.

Na pana wystąpienie, które było pełne, mó-
wiąc lekko, niedomówień, senatorowie Platformy 
Obywatelskiej zareagowali uśmiechem. Czy pan 
rozróżnia śmiech spowodowany mówieniem pew-
nych niedorzeczności od śmiechu, który nazwał pan 
rechotem? Gdybym ja miał uprawnienia, które ma 
pan marszałek, to za słowo „rechot”, za to, jak nas pan 
określił, jako ludzi, którzy uśmiechają się czy śmieją 
w sposób bezmyślny, musiałbym pana ukarać. Ale ja 
uważam, że skoro pan tak uważa, to niech pan mówi 
o ludziach opozycji „rechociarze”. Niech pan mówi 
„rechotali z mojego pięknego wystąpienia”. Czy chce 
pan takich wzmocnień?

(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Z szacunkiem.)
Z szacunkiem. Proszę nie rechotać.
Jeszcze raz was proszę, Kochani. Nie idźcie tą 

drogą.
Teraz wracam… Kto nam płaci? No na pewno nie 

płaci nam pan marszałek. Pan marszałek może pod-
pisuje listę, ale płaci nam suweren. To jest ukochane 
przez was słowo. Chcielibyście, żeby było tak: suwe-
ren płaci, a pan marszałek ocenia. A kto powinien nas 
oceniać za te rechotliwe, głupie i mądre wystąpienia? 
Kto powinien oceniać? Marszałek? Przecież mar-
szałek, obojętnie czy z Prawa i Sprawiedliwości, czy 
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(senator J. Obremski) może faktycznie…Inaczej: na pewno zabrzmiało to 
tak, jak pan senator mówi, i dlatego tych, którzy po-
czuli się tym stwierdzeniem urażeni, przepraszam.

(Senator Bogdan Borusewicz: Humanistów.)
Nie to było moim zamiarem. Ja po prostu znam 

moich przyjaciół, którzy nie znają matematyki, i tego 
rodzaju wzory muszę im tłumaczyć. Ale to może zbyt 
duże uproszczenie. Dlatego bardzo serdecznie prze-
praszam, jeżeli ktoś poczuł się urażony, a szczególnie 
pana senatora Obremskiego przepraszam, bo wiem, 
że jest człowiekiem, który rozumie nie tylko mate-
matykę, lecz także zdarzenia socjologiczne. I do tego 
chciałbym przejść.

Powiem tak: prawdopodobnie byliśmy na 2 róż-
nych – tyle się ich teraz odbywa – demonstracjach. 
Może pan senator był 11 listopada na demonstracji, 
gdzie się odbywają różne rzeczy? Chcę powiedzieć, 
że jeżeli nawet… Ja tego nie mogę wykluczyć i po-
wiedzieć, że tam przychodzą same aniołki, że nie ma 
jakichś tam haseł itd. Ja wczoraj nie słyszałem – poza 
„będziesz siedział”, no ale przecież to łagodne jest… 
Co tam jeszcze padało… No, nie było takich haseł…

(Senator Jarosław Obremski: A „będziesz wi-
siał”?)

Przysięgam, że nie słyszałem. Ale jeżeli państwo 
dorabiacie… Jeżeli ktoś tak krzyknął… Ja chciał-
bym powiedzieć tak. Pan senator niejako potwierdza 
taką państwa złotą metodę: jest 10 tysięcy sędziów, 
1 ukradł spodnie, bo jest psychicznie chory, więc 
mówicie…

(Głos z sali: Strach się bać.)
…że trzeba wszystkich wziąć pod but, bo ten jeden 

ukradł spodnie. Ktoś tam krzyknął „wieszać” czy 
coś takiego – to oczywiście jest naganne i powinno 
być napiętnowane; absolutnie na takie okrzyki się 
nie zgadzam – a państwo mówią: no, takie hasła tam 
były. Wrócę na nasze podwórko. Czy jeżeli ktoś z nas 
senatorów – nas wszystkich – da przykład taki, że… 
No, ktoś tam się upił, spał albo dyskutował za pomocą 
pięści z policją. Czy to znaczy, że cały Senat jest taki, 
że my wszyscy jesteśmy tacy? To po pierwsze. Po 
drugie, każdy czasami ma prawo do chwili słabości, 
zapomnienia. Ja nie rozgrzeszam tych ludzi, którzy 
zachowywali się w sposób naganny, ale nie mam 
dla nich również potępienia. I wypowiedzi, Panie 
Senatorze, typu „byłem tam i słyszałem, jak krzy-
czeli” – i tutaj pan cytuje – to jest właśnie ta metoda. 
Wśród 10 tysięcy ludzi znajdziemy takiego jednego 
i będziemy pokazywać, mówić, że jego zachowanie to 
jest zasada. W matematyce – przecież pan dobrze ją 
zna – jest zasada nie małych liczb, tylko dużych liczb. 
W związku z tym lepiej brać przykłady z większości, 
niż brać 1 malutki przykład z 10 tysięcy i mówić, że 
to jest źle. Tę samą metodę można zastosować w sto-
sunku do senatorów, Senatu…

(Senator Bogdan Borusewicz: Sędziów.)

senatorami – żeby cichutko, nie zwiększając frekwen-
cji, być na manifestacjach – to ja odrobiłem, trzy-
krotnie byłem. Tak więc być może rzeczywiście, jeśli 
patrzeć na tę manifestację, która była pod Senatem, 
nabijałem frekwencję…

(Senator Leszek Czarnobaj: A po której stronie 
stałeś?)

(Senator Jerzy Fedorowicz: Incognito.)
Incognito, incognito.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale po której stro-

nie?)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, pozwólcie się wypowiedzieć. Wszyscy 
już mówili, pan senator nie mówił.)

Senator z Platformy – to jeszcze raz powtórzę, dla 
zrozumienia – postulował, żeby pójść na manifesta-
cję. I dokonał pewnej gloryfikacji tego, jaka ona jest 
pogodna, radosna itd. Ja byłem. Było bardzo dużo 
wulgaryzmów. Było bardzo dużo elementów, które 
przekraczały granicę czegoś, co się określa jako agre-
sję symboliczną. Tak więc to nie jest tak, że to jest 
tylko taki jak gdyby obrazek, który pan przedstawiał, 
z młodymi dziewczynami, które manifestują, itd.

Oczywiście trzeba się odnieść do tego, co mówił 
pan senator Borowski, do tego, dlaczego tak się dzieje.

Dziękuję za wzór Einsteina, dziękuję za takie sfor-
mułowanie: dla tych, co nie rozumieją matematyki. 
I uważam, że ta zmiana, która będzie, nie będzie 
zmianą, w ramach której marszałek będzie mógł ka-
rać za promowanie tutaj zarozumialstwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja nie rozumiem 

matematyki…)
(Oklaski)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
W jakim trybie? Panie Senatorze, w jakim trybie?
(Senator Leszek Czarnobaj: 5 minut.)
Pan mówił raz, to teraz ma pan prawo do 5 minut. 

Proszę bardzo.
(Głos z sali: Jednak.)
(Senator Piotr Zientarski: Masz swoje 5 minut.)

Senator Leszek Czarnobaj:
Nie, już krócej.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Po pierwsze, jeżeli ktokolwiek poczuł się urażony 

sformułowaniem „dla tych, co nie rozumieją mate-
matyki”… Ja mówiłem to tylko w dobrej wierze. Ale 
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(senator L. Czarnobaj) tutaj na tej sali z jakimkolwiek uśmiechem, że jest 
w porządku? Zobaczcie, ilu z nas tutaj obecnych ludzi 
starszych coś zrobiło dla tego kraju. A wy idziecie 
drogą Orbána, a za chwilę to będzie Białoruś – to jest 
oczywiste, nie ma co do tego żadnej wątpliwości. Ja 
pytam… Kogo ja się mam zapytać… Jestem człowie-
kiem emocjonalnym i starałem się nie występować 
dzisiaj…  Jak ja mam określić projekt ustawy, który 
jest głupi, kretyński, idiotyczny? Czy ja, z powodu 
emocji, nie mogę dodać jakiegoś przymiotnika, bo za 
chwilę mnie ukarzą i zamkną? Ludzie, no, opanujcie 
się! Bo patrzę na to z przerażeniem, tak jak wszyscy 
tutaj. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, chciałbym być słyszany. 

Ogłaszam ważne informacje, od których zależy, kiedy 
pojedziemy do domu i kiedy spotkamy się ponownie.

Pan senator… Zatem kierujemy sprawę do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich.

Pan senator Słoń zgłosił wniosek o wyznaczenie 
komisjom terminu przygotowania dodatkowego spra-
wozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 

(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam sprzeciw.)
Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 

Senat przyjął przedstawiony wniosek.
Jeżeli jest sprzeciw…
(Senator Bogdan Borusewicz: Jest.)
Pan marszałek chciałby to uzasadnić, czy tylko 

zgłasza sprzeciw?
(Senator Bogdan Borusewicz: Zgłaszam sprze-

ciw…)
Zgłasza pan sprzeciw? Dobrze…

Senator Bogdan Borusewicz:
Zgłaszam sprzeciw. Uważam, że dyskusja poka-

zuje, że tego regulaminu nie powinno się uchwalać 
dzisiaj, na tym posiedzeniu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Ogłaszam 5 minut przerwy. Po przerwie będzie 

głosowanie.
(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 56  

do godziny 12 minut 01)

…sędziów – do wszystkich środowisk. Ja uwa-
żam, że nie powinniśmy tego robić. Jeżeli były takie 
głosy, to mi przykro i mam nadzieję, że to były głosy 
odosobnione, jednostkowe, a takie nie są charaktery-
styczne i nie nadają tonu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Pan senator Obremski ponownie. 5 minut.

Senator Jarosław Obremski:
Jak w Sejmie, 30 sekund…
Panie Senatorze, nie jestem w stanie pana zado-

wolić. Mówi pan: idźcie na manifestację. To ja tam 
idę. A jak potem opowiadam, co widziałem, to pan 
ma pretensję, że nie w tej fazie, która… Nigdy nie 
uczestniczyłem w demonstracjach 11 listopada…

(Głos z sali: A szkoda.)
(Senator Piotr Zientarski: Szkoda.)
(Głos z sali: Panie Senatorze…)
(Senator Dorota Czudowska: I dlatego musimy 

wprowadzić regulamin…)
Uważam, że jest pewna różnica… To, o czym 

mówiłem, czego doświadczyłem, będąc na tej mani-
festacji, to nie były okrzyki gdzieś z boku – to były 
okrzyki do mikrofonu. I było dla mnie lekko szoku-
jące, że bardzo często do mikrofonu były wykrzyki-
wane jakieś rzeczy z wulgaryzmami. Tylko tyle. No, 
nie można postulować, żeby w czymś uczestniczyć… 
Jak mówię, lekcje odrobiłem, bo tam byłem. Po czym 
pan mnie znowu atakuje… No, litości.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ja pana atakuję? Panie 
Senatorze…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Dziękuję.
Głos ma pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Panie Marszałku, dziękuję.
Słuchajcie, ja słucham tego z jakimś przerażeniem 

kompletnym. Inteligent, człowiek wykształcony… 
Czy wy w ogóle nie widzicie, do czego to zmierza? 
No ludzie, opanujcie się troszeczkę. No przecież tutaj 
przez godzinę czy półtorej się mówi o tym, że zamy-
kacie usta opozycji. Przecież to jest walka 2 światów. 
Czy wy nie widzicie, co się dzieje? Ja chodzę na te de-
monstracje, tam jest… To jest spór światopoglądowy 
i na temat demokracji. Jak wy w ogóle możecie mówić 
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W 2017 r. wpłynęły do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji 54 petycje, w tym 36 indy-
widualnych, 17 zbiorowych i 1 wielokrotna, którą 
poparło ponad 1 tysiąc 100 osób.

Na podstawie petycji, jakie wpłynęły w ubiegłym 
roku do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, prace legislacyjne zostały podjęte nad 4 
petycjami. One są, że tak powiem, w połowie zreali-
zowane, 2 z nich, po podjęciu uchwały przez Senat, 
zostały zrealizowane przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej, a 2 są dalej na etapie prac komisji.

To byłoby tyle. Prosiłbym o przyjęcie tej infor-
macji zawartej w druku senackim nr 884. Jeśli są 
pytania, to bardzo proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie sprawozdawcy?
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie. Tam była, zdaje 

się, taka petycja dotycząca kwestii klauzuli sumienia. 
Czy mógłby pan senator powiedzieć, na jakim etapie 
są prace nad tym i jakie jest stanowisko komisji w tej 
kwestii? Dziękuje bardzo.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Może jesz-
cze…)

Senator Robert Mamątow:
Ostatecznej decyzji jeszcze nie ma. Komisja jest 

w trakcie pracy nad tą petycją. To znaczy po wpłynię-
ciu petycji do komisji komisja decyduje, czy w ogóle 
będzie pracowała nad tą petycją, czy nie. Decyzja 
komisji na dzień dzisiejszy jest o podjęciu wstępnych 
prac legislacyjnych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, czy byłby pan w stanie powie-

dzieć, czy tych petycji w stosunku do ubiegłych lat 
przybyło, ubyło, czy jest tyle samo? Jak to wygląda?

Senator Robert Mamątow:
Utrzymuje się to mniej więcej na tym samym po-

ziomie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Wznawiam obrady.
Proszę państwa, proszę o zachowanie ciszy, za-

przestanie rozmów, bo będziemy teraz głosować.
Jest wniosek pana senatora Słonia, żeby Senat jesz-

cze na tym posiedzeniu rozpatrzył dodatkowe sprawoz-
danie w celu przeprowadzenia trzeciego czytania. I jest 
wniosek przeciwny, pana marszałka Borusewicza.

Proszę o głosowanie.
Kto jest za poparciem wniosku pana senatora 

Słonia?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 53 senatorów, 36 było za poparciem 

wniosku pana senatora Słonia, 17 – przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Stwierdzam, że wniosek pana senatora Słonia zo-
stał poparty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego siódmego porządku obrad: sprawozdanie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
z rozpatrzonych w 2017 roku petycji.

Tekst sprawozdania jest zawarty w druku nr 884.
Proszę pana senatora Roberta Mamątowa o przed-

stawienie sprawozdania Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji z rozpatrzonych w 2017 roku 
petycji.

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie z prawej strony!
(Głos z sali: Ciii…)
I z lewej też.
Prosimy o ciszę.
Pan senator sprawozdawca przedstawi sprawoz-

danie komisji praw człowieka.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wielu kolegów zwracało się do mnie z tym, że-

bym zrobił to krótko. Wszyscy chcą jechać do domu, 
podejrzewam. A więc chciałbym przekazać państwu, 
że cała informacja dotycząca petycji, jakie wpłynęły 
w 2017 r. do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, jest zawarta w druku nr 884. Są tam szczegó-
łowo rozpisane tematy dotyczące petycji, które w tym 
czasie wpłynęły.

Może tylko dwa czy trzy zdania. Chciałbym 
podkreślić, że choć ustawa o petycjach weszła w ży-
cie 6 września 2015 r., to senacka Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, działając na 
mocy postanowień działu Xa Regulaminu Senatu, 
rozpatruje petycje już od 9 lat.
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nia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich. 
Projekt przewiduje, że postanowienia o przedłużeniu 
pobytu nieletniego w schronisku przed skierowaniem 
sprawy na rozprawę mogą spowodować przedłużenie 
tego pobytu na łączny okres nie dłuższy niż 3 mie-
siące. Sejm pracuje nad tą ustawą. No, musiałbym 
dalej wchodzić w to, bo jest jeszcze kilka ustaw, pe-
tycji, które przeszły przez komisję praw człowieka 
i dzięki którym Sejm podjął prace legislacyjne. Jest 
ich parę, ale musiałbym poświęcić na ich omówienie 
dużo czasu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, 2 krótkie pytania.
Po pierwsze, dziękuję za tę odpowiedź dla pana 

senatora Szymańskiego, ale mam pytanie: jak wy-
gląda w stosunku do poprzednich lat i kadencji po-
dejmowanie inicjatyw ustawodawczych w związku 
z pojawiającymi się petycjami?

(Głos z sali: Mówił…)
O tym nie mówił, Panie Senatorze, bardzo prze-

praszam.
A to, co mnie nieco zastanawia, to to, że z regu-

ły mamy do czynienia z taką oto decyzją komisji: 
w głosowaniu senatorowie zdecydowali o niepodej-
mowaniu dalszych prac nad petycją. Czy nie ma… 
Ja oczywiście nie znam bardzo dokładnie treści tych 
petycji, mówię tylko o tym materiale, który otrzy-
maliśmy. Czy nie warto przynajmniej części z nich 
skierować do biura analiz Senatu po to, żeby zgłębić 
sensowność tych petycji? Bo takich decyzji komisja 
nie podejmuje niestety. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Robert Mamątow:
Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi o pierwsze 

pytanie, to powiem, że rozmawiamy o roku 2017. Ja 
nie przygotowałem się na mówienie o 2016 r. Ale gdy-
by trzeba było, to… Jeśli dobrze pamiętam, wielkości 
są podobne. Nie wiem, z czego to wynika, ale tak jest.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to powiem, że pety-
cje, które wpływają do komisji, komisja po dyskusji, 
po przeanalizowaniu… W ogóle komisja dostaje sze-
reg materiałów pomocniczych do danej petycji. Często 
występujemy do resortów, ministerstw, które nam 
pomagają w podjęciu decyzji. Ale są takie petycje, 

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Szymański.

Senator Antoni Szymański:
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, gdyby pan mógł 

wymienić te petycje, nad którymi prace zostały pod-
jęte, ich tytuły, jeżeli pan to ma przed sobą, to byłbym 
wdzięczny. Bo to jest, jak wynika z tego, co pan mó-
wił, kilka kwestii. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Robert Mamątow:
Już mówię. Po pierwsze, projekt ustawy o zmianie 

ustawy o drogach publicznych. Celem projektu jest 
doprecyzowanie przepisów o strefach płatnego par-
kowania pojazdów w taki sposób, aby jednoznacznie 
z nich wynikało, że opłaty za parkowanie nie pobiera 
się w soboty, niedziele i święta. I w Sejmie trwają 
prace nad tym projektem.

Po drugie, projekt ustawy o zmianie ustawy o uzna-
niu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób re-
presjonowanych za działalność na rzecz niepodle-
głego bytu państwa polskiego. Celem projektu jest 
przyznanie dzieciom, których matki były pozbawione 
wolności, urodzonym w więzieniach stalinowskich 
i innych miejscach odosobnienia lub których matka 
w okresie ciąży przebywała w takich miejscach, 
uprawnień do odszkodowań lub zadośćuczynienia 
od Skarbu Państwa za doznane represje. I ta ustawa 
została przyjęta. Sejm na sześćdziesiątym posiedzeniu 
22 marca 2018 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy.

Po trzecie, projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw. Projekt zmie-
rza do umożliwienia rehabilitacji prawnej i powrotu 
do służby uniewinnionego w postępowaniu karnym 
policjanta, który został zwolniony ze służby z po-
wodów wymierzenia kary dyscyplinarnej wydalenia 
ze służby za czyn wypełniający jednocześnie zna-
miona przestępstwa i przewinienia dyscyplinarne-
go. Analogiczne zmiany proponuje się wprowadzić 
także do przepisów dotyczących funkcjonariuszy 
wszystkich służb mundurowych: Straży Granicznej, 
agencji bezpieczeństwa itd. W Sejmie trwają prace 
nad projektem. Jest już druk sejmowy nr 2185 i są 
prowadzone prace.

I czwarty projekt: projekt ustawy o zmianie usta-
wy o postępowaniu w sprawach nieletnich. Projekt re-
alizuje postulat Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
wynikający z wyroku Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w sprawie dotyczącej kwestii przedłuża-
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(senator R. Mamątow) (Senator Robert Mamątow: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Wobec tego zamykam dyskusję.
Dziękuję panu senatorowi za przedstawienie spra-

wozdania i stwierdzam, że Senat zapoznał się ze spra-
wozdaniem Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji z rozpatrzonych w roku 2017 petycji.

Przypominam, że punkty trzydziesty ósmy, tj. dru-
gie czytanie projektu uchwały w 170. rocznicę śmierci 
księdza Jakuba Falkowskiego i dwuwiecze istnienia 
jego dzieła – Instytutu Głuchoniemych w Warszawie, 
oraz trzydziesty dziewiąty, tj. informacja o wynikach 
działalności Centralnego Biura Antykorupcyjnego 
w 2017 roku, zostały już rozpatrzone.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
dziestego porządku obrad: wyrażenie zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora 
Sławomira Rybickiego.

Informuję, że marszałek Senatu skierował do 
Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich 
wniosek oskarżyciela subsydiarnego – Stowarzyszenia 
Sieć Obywatelska Watchdog Polska – o wyrażenie 
przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej pana senatora 
Sławomira Rybickiego. Komisja rozpatrzyła wniosek 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Jest ono 
zawarte w druku nr 904.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Krzysztofa 
Słonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja po rozpatrzeniu wniosku, o którym mó-

wił pan marszałek, w dniu 10 lipca 2018 r., na pod-
stawie art. 26 ust. 1 Regulaminu Senatu, przedkłada 
propozycję odrzucenia złożonego w dniu 30 kwietnia 
2018 r. wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska 
Watchdog, reprezentowanego przez radcę prawne-
go Adama Kuczyńskiego, o wyrażenie przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pociągnięcie se-
natora Sławomira Rybickiego do odpowiedzialności 
karnej.

Na posiedzeniu został rozpatrzony wniosek stowa-
rzyszenia, który był złożony w dniu 30 kwietnia do 
marszałka Senatu. Wnioskodawca zarzuca senatorowi 
naruszenie przepisów ustawy o dostępie do informa-
cji publicznej poprzez nieudzielenie informacji o za-
wartych umowach i wydatkach poniesionych przez 
komitet wyboczy, którym kierował w 2015 r.

Senator Sławomir Rybicki już uprzednio złożył 
oświadczenie, że nie rezygnuje z przysługującego mu 

w których ktoś np. pisze, żeby podwyższyć najniższą 
emeryturę – takie petycje się trafiają – a wiemy, że 
już jest ona podwyższona. Wtedy nie podejmujemy 
pracy nad petycją, bo nie ma takiej potrzeby.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pytanie zadaje senator Jackowski.
(Senator Stanisław Kogut: No, Jasiu!)

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie. Mogą się 

zdarzyć sytuacje, że co do poszczególnych petycji 
są różne zdania, różne opinie, nie tylko senatorów 
członków Wysokiej Komisji, ale również ekspertów. 
Proszę wyjaśnić, jaka jest wówczas procedura. Czy 
zanim komisja podejmie ostateczną decyzję, wszczy-
na jakieś postępowanie względem tej petycji, czy też 
od razu ją umarza, odmawia w ogóle podjęcia prac 
nad jakimś jej zakresem? Dziękuję bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Zdaje mi się, że odpowiadałem na takie pytanie, 

ale jeszcze powtórzę. Komisja, gdy pierwszy raz, na 
swoim pierwszym posiedzeniu rozpatruje daną pe-
tycję, występuje właśnie o opinie. Często jest tak, 
że już na samym posiedzeniu, jeżeli mamy, jako 
członkowie komisji, jakieś wątpliwości, obojętnie, 
czy zmierzające w tę, czy w tamtą stronę, czy co do 
niepodejmowania prac, czy co do ich podjęcia, stara-
my się, żeby ostatecznie podejmować decyzję, kiedy 
już mamy jak największą wiedzę: jak to jest w re-
sortach, jak to jest w ministerstwie pracy, jak to jest 
w Ministerstwie Sprawiedliwości. Po takich opiniach 
ostatecznie podejmujemy decyzję. Rzadko się zdarza, 
żeby komisja na pierwszym posiedzeniu odrzucała 
petycję. Oczywiście są takie sytuacje, ale to tak jak 
powiedziałem, wtedy, gdy są oczywiste sprawy, bo 
ktoś występuje z petycją o to, co jest zrealizowane, 
albo minister z danego resortu stwierdza, że jest to 
w trakcie, na etapie konsultacji w ministerstwach, że 
to już będzie zrealizowane. Często odkładamy tę pe-
tycję na 3 miesiące, a często, jeśli jesteśmy pewni, że 
takie działanie jest podjęte, umarzamy postępowanie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 

Nie ma pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
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(senator sprawozdawca K. Słoń) Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja mam takie pytanie… Bo sły-

szałem, czytałem, że równoległe wnioski były skie-
rowane również do Sejmu. Proszę poinformować 
Wysoką Izbę, jaka była reakcja Sejmu na tego rodzaju 
wnioski skierowane przez ten wspominany podmiot 
do obu izb. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę.

Senator Krzysztof Słoń:

Panie Marszałku, Panie Senatorze, z uwagi na to, 
że pan marszałek Stanisław Karczewski przynajmniej 
dwukrotnie wzywał do uzupełnienia wniosków bądź 
uczynienia ich proceduralnie właściwymi, sądzę, że 
również to było podstawą tego, że wnioski złożone 
w Sejmie, dotyczące innych osób, posłów, nie zo-
stały tam rozpatrzone, według mojej wiedzy. Nie 
jestem pewien, czy one zostały nierozpatrzone tylko 
i wyłącznie po decyzji komisji, czy trafią jeszcze pod 
obrady Sejmu. Z tego, co mi wiadomo, to nie trafią 
pod obrady Sejmu, bo komisja właściwa do ich opi-
niowania tak zdecydowała.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy? 
Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Słoń: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu Senat 

rozpatruje sprawozdanie Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich bez przeprowadzania 
dyskusji. Senator, którego dotyczy wniosek, może 
złożyć wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo 
zadawania pytań w tej sprawie.

Czy pan senator Sławomir Rybicki chciałby złożyć 
wyjaśnienia?

Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Dosłownie kilkanaście zdań wyjaśnienia, bo spra-

wozdanie nie obejmuje, nie może obejmować istoty 
sprawy.

Dowiedziałem się o tym, że jest jakaś sprawa, 
która dotyczy dalekiej przeszłości, wtedy, kiedy 

immunitetu parlamentarnego. Na posiedzeniu komisji 
pan senator przedstawił uzasadnienie swojego stanowi-
ska, wskazując m.in. na fakt dwukrotnego umorzenia 
przez prokuraturę dochodzenia w tej sprawie z powodu 
braku znamion czynu zabronionego. W tej sytuacji, 
wobec odmowy prokuratora generalnego skierowania 
wniosku do marszałka Senatu o uchylenie immunitetu, 
wnioskodawca sam wystąpił do sądu i jako oskarży-
ciel subsydiarny samodzielnie skierował procedowany 
przed komisją wniosek do marszałka Senatu.

Pan senator Rybicki odpowiadał również na pytania 
senatorów, członków komisji regulaminowej, przed-
stawił wyczerpująco kontekst wydarzeń, jakie miały 
wtedy miejsce, oraz, w skrócie, kalendarium działań 
podejmowanych przez komitet. Mówił również o tym, 
że komitet wywiązał się prawidłowo ze sprawozdań 
przed organami wyborczymi państwa, jak również 
o tym, że materiały, o które występowała sieć obywa-
telska, stowarzyszenie, zostały przekazane.

Po dyskusji komisja w głosowaniu podjęła uchwa-
łę, aby rekomendować Wysokiemu Senatowi odrzu-
cenie wniosku Stowarzyszenia Sieć Obywatelska 
Watchdog Polska o wyrażenie przez Senat zgody 
na pociągnięcie senatora Sławomira Rybickiego do 
odpowiedzialności karnej za czyny w tym wniosku 
senatorowi zarzucane.

A zatem powtarzam jeszcze raz: jest stanowisko ko-
misji i propozycja, aby odrzucić wniosek stowarzyszenia 
o wyrażenie zgody na pociągnięcie senatora Sławomira 
Rybickiego do odpowiedzialności karnej. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę chwilę poczekać, Panie Senatorze, po-

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

Zgłosił się pan senator Szymański. Proszę bardzo.
(Senator Alicja Zając: Sprawa jest oczywista.)

Senator Antoni Szymański:
Chciałbym tylko prosić o wyjaśnienie, jakim sto-

sunkiem głosów, tj. czy jednogłośnie w tej sprawie 
głosowano w komisji.

Senator Krzysztof Słoń:
O ile dobrze pamiętam, wynik był jednogłośny.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.
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(senator S. Rybicki) nie wyczerpie się innych dróg… W tym przypadku 
stowarzyszenie powinno wykorzystać drogę postępo-
wania przed wojewódzkim sądem administracyjnym, 
składając ewentualnie skargę na bezczynność osób, 
które były zobowiązane. No, były zobowiązane, ale 
o tym nie wiedziały. A stowarzyszenie, nie zastoso-
wawszy drogi administracyjnej, od razu wystąpiło 
na drogę karną.

Jeszcze tylko powiem, że ustawa o dostępie do 
informacji publicznej mówi, że popełniono czyn 
określony w tej ustawie jako zabroniony, jeżeli łącz-
nie są spełnione 4 przesłanki. Na konkretnej osobie 
fizycznej, której stawia się zarzut, musi ciążyć usta-
wowy obowiązek udzielenia informacji. Na pełno-
mocniku wyborczym taki obowiązek nie ciąży. To 
nie wynika z żadnych przepisów, bo pełnomocnik 
wyborczy nie jest kierownikiem instytucji. Jest 
tylko przez okres kilku miesięcy pełnomocnikiem 
wyborczym, który zgłasza kandydata i rejestruje 
go, ale nie zajmuje się tą całą sferą umów, zobowią-
zań, finansów. Poza tym wniosek o udostępnienie 
informacji publicznej powinien zostać skierowany 
do konkretnej osoby fizycznej, której stawia się 
zarzut. Do mnie nie wysłano takiego zapytania. 
Wysłano to zapytanie do innej instytucji, do sztabu 
wyborczego. Wreszcie ta konkretna osoba – to jest 
trzecia przesłanka – której stawia się zarzut, musi 
być w posiadaniu tych informacji, a pełnomocnik 
wyborczy nie jest w posiadaniu informacji doty-
czących umów i zobowiązań, bo to jest, zgodnie 
z kodeksem wyborczym, domena pełnomocnika 
finansowego. I czwarta przesłanka jest taka, że oso-
ba, która jest zobowiązana, musi wiedzieć o tym, 
że jest zobowiązana, mieć te materiały i świadomie 
się uchylać. No, w tym przypadku nie zachodzi taka 
przesłanka. A więc żadna przesłanka nie została 
spełniona.

Cóż mogę dodać? No, powiem, że jest to sytuacja 
paradoksalna. Równoległy wniosek został skiero-
wany wobec posłów, ale w Sejmie komisja zażądała 
ekspertyz prawniczych, z których wynikało, że ten 
wniosek jest po prostu niedopuszczalny. W Senacie 
stało się inaczej. Nie będę tego komentować.

I na koniec taka ogólna uwaga. Proszę państwa, 
gdyby wobec osób, które sprawują istotne funkcje 
publiczne, są liderami partii politycznych, można 
było w tak prosty sposób sformułować akt oskarże-
nia i wyegzekwować go w sytuacji, kiedy oskarżyciel 
publiczny nie znalazł ku temu powodu, znaczyłoby 
to, że na podstawie prywatnych aktów oskarżenia 
można eliminować z życia politycznego liderów partii 
politycznych.

I na koniec, proszę państwa, powiem, że komitety 
rzeczywiście… No, mogę mówić o komitecie wybor-
czym Bronisława Komorowskiego. Ten komitet zło-
żył sprawozdanie w terminie i zostało ono przyjęte. 

wniosek wpłynął do Senatu, czyli w marcu. Z tego 
wniosku dowiedziałem się, że do Sądu Okręgowego 
w Warszawie wpłynął akt oskarżenia, subsydiarny, 
czyli prywatny akt oskarżenia skierowany do Sądu 
Okręgowego. I w tym akcie oskarżenia łącznie wy-
stępuje kilka osób. Chcę o tym powiedzieć, bo ma to 
znaczenie w kontekście materialnym całej tej spra-
wy. Ten wniosek dotyczy: Jarosława Kaczyńskiego, 
prezesa partii Prawo i Sprawiedliwość; Ewy Kopacz, 
przewodniczącej partii Platforma Obywatelska; 
Grzegorza Schetyny, przewodniczącego partii 
Platforma Obywatelska; Teresy Schubert, pełnomoc-
nika finansowego komitetu wyborczego wyborców 
Andrzeja Dudy; Krzysztofa Sobolewskiego, pełno-
mocnika wyborczego komitetu wyborczego wybor-
ców Andrzeja Dudy; Łukasza Pawełka, pełnomoc-
nika finansowego komitetu wyborczego wyborców 
Bronisława Komorowskiego, i wreszcie Sławomira 
Rybickiego, pełnomocnika wyborczego komitetu 
wyborczego wyborców Bronisława Komorowskiego.

Pan przewodniczący Słoń już powiedział, że pro-
kuratura dwukrotnie umorzyła postępowanie w tej 
sprawie, nie znajdując podstaw. Mianowicie oskar-
życiel publiczny nie znalazł powodów, dla których 
należałoby wszcząć śledztwo, z powodu niewykrycia 
sprawców bądź braku znamion ustawowych przestęp-
stwa. Podobnie prokurator generalny nie zdecydował 
się być pośrednikiem w złożeniu tego wniosku.

A czego to dotyczy? To też wynika z załączników, 
o których dowiedziałem się – tak jak pozostałe te 
osoby, jak sądzę – w ostatnim czasie. Mianowicie 
okazuje się, że 12 maja 2015 r., czyli 2 dni po tym, 
kiedy ogłoszono wyniki pierwszej tury wyborów, 
przedstawiciel Watchdog wysłał do adresatów maila 
o tym, że oczekuje, żeby w trybie ustawy o dostępie 
do informacji publicznej przesłano wykaz umów, 
jakie zawierały komitety wyborcze oraz partie poli-
tyczne. Przy czym, co ma znaczenie w moim przy-
padku, byłem pełnomocnikiem wyborczym, nie 
kierownikiem, tylko pełnomocnikiem wyborczym. 
Przypominam, że w każdym komitecie jest jeszcze 
pełnomocnik finansowy. Wyrażone w mailu oczeki-
wanie było skierowane nie do komitetu wyborczego, 
tylko do sztabu wyborczego, który miał inny adres, 
inną obsadę. Ja nie byłem członkiem sztabu wybor-
czego, co ma jakby znaczenie w kwalifikacji prawnej 
tego czynu. I w ferworze kampanii – tak sądzę, tak 
domniemywam – po prostu ten jeden z tysięcy maili, 
które trafiały do sztabu w tym okresie, nie został 
potraktowany z należytym szacunkiem, jak tego ocze-
kiwał Watchdog. Watchdog odczekał odpowiedni czas 
i wystąpił na drogę postępowania karnego, przy czym 
bardzo istotne jest to, że jedną z naczelnych zasad pol-
skiego prawa karnego jest jego subsydiarność. Dopóki 
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Komunikaty. Głosowania

(senator S. Rybicki) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 900 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Adama 
Gawędę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje, Komisja Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
nie poparły żadnego z przedstawionych wniosków.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senator wnioskodawca Mieczysław Augustyn 

chce jeszcze zabrać głos?
Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni i zmie-

rzamy do końca prac. Ja tylko chciałbym uczulić 
państwa, abyście głosowali za poprawką, która 
daje samorządom – chodzi o miasta, które są 
uzdrowiskowymi, i miasta, gdzie rządzą prezyden-
ci – prawo do ustanawiania śródmiejskiej strefy 
parkowania. Jeśli chcemy, żeby takie miejscowości 
jak Sopot czy Zakopane nie tonęły w spalinach, 
umożliwmy takie działania samorządowcom. Tym, 
którzy się obawiają, że samorządowcy będą tego 
nadużywali, przypominam: za chwilę wybory. Oni 
są ciągle pod presją opinii swoich mieszkańców, 
więc na pewno pochopnych decyzji podejmować 
nie będą. Polecam tę poprawkę państwa uwadze 
i życzliwości.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Przepraszam bardzo, nie mam karty.
(Senator Alicja Zając: Marszałek ma tę kartę?)
(Głos z sali: Gdzie jest ta karta?)
Mam.
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.

Tam są w zasadzie wszystkie informacje. One były 
dostępne dla każdego, również dla Watchdoga, ale 
Watchdog dalej chciał wyegzekwować to, co zostało 
już udostępnione. Platforma Obywatelska, gdy po-
wzięła informację, że jest takie oczekiwanie, wysłała 
wszystkie umowy, a więc zainteresowana instytucja, 
jaką jest Watchdog, ma te dokumenty.

Myślę że to, co jest istotą sprawy, już państwu 
przekazałem. Jeżeli są jakieś pytania, to bardzo pro-
szę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-

tanie w tej sprawie?
(Głosy z sali: Nie.)
Nikt się nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowadzo-

ne pod koniec posiedzenia Senatu.
Proszę o odczytanie komunikatu.

Senator Sekretarz Rafał Ambrozik:
Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji 

Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oraz 
Komisji Ustawodawczej odbędzie się 5 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach w sali nr 176. Posiedzenie 
będzie dotyczyć rozpatrzenia wniosków zgłoszonych 
do projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

(Głos z sali: W której sali?)
Sala nr 176.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam przerwę w obradach do godziny 13.15.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 29  

do godziny 13 minut 15)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Informuję, że kolejne posiedzenie Senatu odbędzie 

się w dniach 26, 27 i 28 września 2018 r. Porządek 
tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o part-
nerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych in-
nych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Poprawka została odrzucona.
Wobec tego zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad moim 

wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
No nie ma jeszcze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 61 – za, 7 – przeciw, 17 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Instytucie Solidarności i Męstwa oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do przed-
stawionego w toku debaty wniosku i przygotowała 
sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku 
nr 915 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, panią senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusława Orzechowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym odbyło się spotkanie Komisji 

Zdrowia, ponieważ wpłynął wniosek senatora 
Tomasza Grodzkiego o odrzucenie ustawy.

Głosowaliśmy, 6 senatorów było za, tj. za tym, 
żeby bez poprawek ustawa była przyjęta, a 1 był 
przeciw.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, pan senator Tomasz 

Grodzki, chce jeszcze zabrać głos?

Senator Tomasz Grodzki:
Tak, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo.
Pani senator się przejęzyczyła, bo na mój wnio-

sek… 6 było przeciwko memu wnioskowi, tylko ja 
byłem za…

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 57 było za, 27 – przeciw. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piąte-
go porządku obrad: ustawa o przekształceniu prawa 
użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na 
cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Infrastruktury przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 910 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o przekształceniu 
prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudo-
wanych na cele mieszkaniowe w prawo własności 
tych gruntów.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Instytucie 
Solidarności i Męstwa oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawki do ustawy; druk senacki nr 916 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 
głosowanie nad przedstawioną poprawką, a następnie 
nad podjęciem uchwały o przyjęciu ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu popraw-
ką.

Poprawka na ma charakter redakcyjny – koryguje 
błąd w nazwie Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 24 – za, 59 – przeciw, 4 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 16)
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Głosowania

(senator T. Grodzki) Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 88 było za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy 
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty 
uchwał, w których wnosiły o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek; druki senackie nr 919 A i 919 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 86 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach 
lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek; druk senacki nr 894 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 88 senatorów, 86 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 913 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

(Marszałek Stanisław Karczewski: Jedna osoba 
– pan senator.)

Tak.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Rozumiemy. To dziękujemy, będziemy wiedzieli 

więcej.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do… Jeszcze coś? Pani Senator, 

jeszcze coś pani senator chce powiedzieć?
(Senator Bogusława Orzechowska: Ja przepra-

szam, ale ja mówiłam o przyjęciu ustawy bez po-
prawek.)

(Senator Tomasz Grodzki: Później było… Tak.)
A, no tak. To ja już wszystko wiem. Dobrze.
(Wesołość na sali)
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.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana 
senatora Tomasza Grodzkiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 26 było za, 62 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Zdrowia o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 62 było za, 26 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek; druk senacki nr 930 A

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę, podajemy wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 62 było za, 26 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektó-
rych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 892 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 88 senatorów, 85 było za, 3 senatorów 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szesna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Kodeks wyborczy.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek, a mniejszość komisji wnosi 
o odrzucenie ustawy oraz o wprowadzenie poprawek 
do ustawy; druk senacki nr 909 A.

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 
zostanie przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone 
poprzednie dwa wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 28 – za, 61 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 28)

Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 87 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 918 A i 918 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 86 senatorów było za, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzyna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu zwiększenia efektywności prowadzo-
nych działań kontrolnych w zakresie niektórych ryn-
ków rolnych.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 929 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 89 senatorów, 87 było za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu zwiększenia efektywności prowa-
dzonych działań kontrolnych w zakresie niektórych 
rynków rolnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 895 A.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abo-
namentowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 922 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 88 senatorów, 82 – za, 3 – przeciw, 3 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo prasowe.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o żegludze śródlądowej.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o wprowadzenie popra-
wek do ustawy; druk senacki nr 908 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie głosowanie w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 uwzględnia w przepisie upoważ-

niającym to, że siedziby urzędów żeglugi śródlądowej 
i ich delegatur określone są w ustawie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 26 – za, 62 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 33)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 modyfikuje odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 27 – za, 62 – przeciw. 

(Głosowanie nr 34)
Poprawka została odrzucona.
Wobec tego zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy 

bez poprawek.
I głosujemy nad moim wnioskiem, o przyjęcie 

ustawy bez poprawek.
Kto jest za?

Wniosek został odrzucony.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-

stawionym przez komisje projektem uchwały, w któ-
rym komisje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 60 – za, 27 – przeciw,  

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks wyborczy.

Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum 
ogólnokrajowym.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnosiły o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 921 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 85 było za, 3 się wstrzy-

mało, nikt nie był przeciwko. (Głosowanie nr 30)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o referendum lokalnym oraz ustawy o referendum 
ogólnokrajowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abo-
namentowych.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 917 A.

(Rozmowy na sali)
Czy mogę prosić o ciszę? Bo to przeszkadza. 

Chyba że państwo chcecie przerwę?
(Głos z sali: Nie, nie.)
Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-

nym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 76 – za, 4 – przeciw, 9 se-

natorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 31)
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 79 – za, 4 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu osoby. (Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Służbie Ochrony Państwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubez-
pieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących 
działalność gospodarczą na mniejszą skalę.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
które ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozda-
nie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 914 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Adama Gawędę, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Adam Gawęda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzenie połączonych komisji wpłynęły  

4 wnioski o charakterze legislacyjnym. Żaden nie 
uzyskał większości. Komisja wnosi o przyjęcie usta-
wy bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca Mieczysław Augustyn 

chce jeszcze zabrać głos? Panie Senatorze?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie.)
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 64 – za, 7 – przeciw, 18 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 66 – za, 17 – przeciw,  

6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o żegludze śródlądowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Środowiska 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 912 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
I bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 70 – za, 4 – przeciw, 14 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o rzeczach znalezionych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
nr 920 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 89 senatorów, 82 – za, 4 – przeciw,  

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rzeczach znalezionych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Służbie Ochrony Państwa.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 907 A.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 62 – za, 16 – przeciw, 10 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach związanych z organi-
zacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 
Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych 
w sprawie zmian klimatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 
celne.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek; druk nr 911 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 89 senatorów, 84 – za, 5 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 43)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy – Prawo 
celne.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-
stego dziewiątego porządku obrad: ustawa o Polskim 
Instytucie Ekonomicznym.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 924 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 89 senatorów, 63 – za, 26 – przeciw. 

(Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Polskim 
Instytucie Ekonomicznym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Trzeciego 
Protokołu do Porozumienia ogólnego w sprawie przy-
wilejów i immunitetów Rady Europy, sporządzonego 
w Strasburgu dnia 6 marca 1959 r.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia 
społeczne osób fizycznych wykonujących działalność 
gospodarczą na mniejszą skalę.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego piątego porządku obrad: ustawa zmieniają-
ca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę 
o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 923 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 88 senatorów, 83 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 5 senatorów wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 40)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej ustawę 
– Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmia-
nie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Komisja Środowiska oraz Komisja Infrastruktury 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk nr 931 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 62 – za, 5 – przeciw, 22 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo ochrony środowiska.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związa-
nych z organizacją w Rzeczypospolitej Polskiej sesji 
Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów 
Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu.

Komisja Środowiska przedstawiła projekt uchwa-
ły, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek; druk senacki nr 925 A.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Podajemy wyniki.
Głosowało 87 senatorów… Głosowało 89 senato-

rów, 88 – za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 47)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Estońską o zmianie i zakończeniu obo-
wiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Estońską o wzajemnym popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 6 maja 1993 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzydziestego trzeciego porządku obrad: ustawa 
o ratyfikacji Protokołu przystąpienia do Umowy 
o handlu między Unią Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, 
z drugiej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 
Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 listo-
pada 2016 r.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druki senackie nr 928 A i 928 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników
Głosowało 88 senatorów, 86 – za, 2 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protokołu przystąpienia do Umowy o handlu 
między Unią Europejską i jej państwami członkow-
skimi, z jednej strony, a Kolumbią i Peru, z dru-
giej strony, w celu uwzględnienia przystąpienia 
Ekwadoru, sporządzonego w Brukseli dnia 11 li-
stopada 2016 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-
stego czwartego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami.

Przypominam, że w dniu dzisiejszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druki senackie nr 901 A i 901 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 83 – za, 4 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Trzeciego Protokołu do Porozumienia ogól-
nego w sprawie przywilejów i immunitetów Rady 
Europy, sporządzonego w Strasburgu dnia 6 marca 
1959 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Mongolią o zabezpieczeniu społecznym, podpisanej 
w Warszawie dnia 24 stycznia 2018 r.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w któ-
rych wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druki senackie nr 926 A i 926 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 88 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy 
między Rzecząpospolitą Polską a Mongolią o zabez-
pieczeniu społecznym, podpisanej w Warszawie dnia 
24 stycznia 2018 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Estońską o zmianie i zakończe-
niu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Estońską o wzajemnym popiera-
niu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 6 maja 1993 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 927 A.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 50)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił pana 
senatora Zbigniewa Cichonia do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego szóstego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Regulaminowej, Etyki 
i Spraw Senatorskich i zobowiązał te komisje do 
przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu 
Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 934 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Krzysztofa 

Słonia, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania 
komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje na wspólnym posiedzeniu rozpatrzyły 

w dniu dzisiejszym projekt uchwały oraz wnioski 
zgłoszone do tego projektu podczas drugiego czy-
tania.

Komisje poparły wnioski zawarte w pkcie II ppkt 3 
i 6. Wnoszą o ich przyjęcie przez Senat wraz z projek-
tem uchwały zawartym w druku nr 934 S. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
W trakcie drugiego czytania wnioski o charak-

terze legislacyjnym zgłosili – ci senatorowie mogą 
jeszcze zabrać głos i pytam ich, czy chcą – senator 
Sławomir Rybicki, senator Bogdan Borusewicz, se-
nator Grażyna Sztark, senator Krzysztof Słoń, sena-
tor Barbara Zdrojewska, senator Aleksander Pociej 
i senator Jan Rulewski.

Pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Bardzo krótko, obiecuję.
Chciałbym zwrócić się do kolegów z Prawa 

i Sprawiedliwości z jedną prośbą. Abstrahując od 

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 801 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Zbigniewa Cichonia do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami oraz projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, 88 – za, 1 wstrzymał się 

od głosu. (Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o gospo-
darce nieruchomościami i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił se-
natora Zbigniewa Cichonia do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym pro-
jektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
dziestego piątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nie-
ruchomościami.

Przypominam, że w dniu dzisiejszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie usta-
wy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
(Rozmowy na sali)
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedynie 

głosowanie.
Przypominam, że…
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Ciii…)
Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 

przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 802 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił senatora Zbigniewa Cichonia do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy o zmianie usta-
wy o gospodarce nieruchomościami 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.
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Głosowania

(senator A. Pociej) Poprawka nr 1 przywraca opiniowanie statutu 
Kancelarii Senatu przez prezydium i komisję regu-
laminową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 84 senatorów, 26 było za, 57 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 52)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 dodaje kolejną przesłankę powo-

dującą możliwość zarządzenia przez marszałka ob-
niżenia uposażeń lub diety senatora.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 25 było za, 59 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 doprecyzowuje przepis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 85 senatorów, 51 było za, 32 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 umożliwia senatorowi wyrażenie 

czynnego żalu i dobrowolne poddanie się karze.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 21 – za, 63 – przeciw, 

4 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 55)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 5 daje ukaranemu senatorowi prawo 

odwołania do komisji regulaminowej oraz korzystania 
z pomocy obrońcy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 34 – za, 52 – przeciw. 

(Głosowanie nr 56)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 6 ujednolica termin wejścia w ży-

cie zmiany art. 25a regulaminu z terminem wejścia 
w życie nowelizacji ustawy o wykonywaniu mandatu 
posła i senatora.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.

tego, czy te zmiany idą w dobrym, czy w złym 
kierunku – ja uważam, że w złym kierunku – 
bardzo bym chciał, o czym mówiłem wcześniej, 
abyśmy, jeżeli zmieniamy nasz regulamin i jeżeli 
przyjmujemy pewne rozwiązania, nie przejmowali 
ich automatycznie od Sejmu, tylko wypracowy-
wali sami w tej Izbie, podkreślając w ten sposób, 
chociaż symbolicznie, naszą niezależność od izby 
niższej.

Ja wiem, że trudno głosować inaczej, jeżeli jest 
wymagana dyscyplina, ale chciałbym wskazać pań-
stwu furtkę. Otóż uważam, że jest jedna możliwość, 
dzięki której będziecie mogli państwo śmiało odpo-
wiedzieć na jakikolwiek zarzut, gdybyście wstrzymali 
się od głosu. Jest to panująca od wczoraj interpretacja 
głosowania nad wnioskiem o referendum pana pre-
zydenta. Jeżeli się wstrzymacie, to na pewno tylko 
i wyłącznie Platforma Obywatelska będzie odpowie-
dzialna za wynik głosowania, a państwo nie. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Wesołość na sali)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

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

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projektu 
uchwały, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad poprawkami według kolejności prze-
pisów projektu.

Po przeprowadzeniu głosowania nad zgłoszonymi 
poprawkami przystąpimy do głosowania nad przy-
jęciem projektu uchwały w całości – druk senacki 
nr 934 S – ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natorów o odrzucenie projektu uchwały w sprawie 
zmiany Regulaminu Senatu.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 88 senatorów, 28 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 51)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie projektu 

uchwały przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.
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Głosowania

(marszałek S. Karczewski) bezwzględną większością głosów ustawowej licz-
by senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości 
głosów oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu 
zgody na pociągnięcie senatora do odpowiedzialności 
karnej.

Głosujemy.
Kto jest za wyrażeniem… Teraz zadaję konkretne 

pytanie.
(Głos z sali: Cicho!)
(Głos z sali: Ciii…)
Kto jest za wyrażeniem zgody na pociągnięcie 

senatora do odpowiedzialności karnej?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 89 senatorów, nikt nie był za, 88 – prze-

ciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 59)

(Oklaski)
(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję.)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora…

(Senator Piotr Zientarski: Jeszcze trzeci.)
(Głos z sali: Jeszcze nie…)
(Rozmowy na sali)
Jeszcze jeden punkt jest do głosowania.
(Głos z sali: Ciii…)
…Pociągnięcie do odpowiedzialności karnej se-

natora Sławomira Rybickiego.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o systemie 
monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz 
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 891 Z.

Bardzo proszę sprawozdawcę, senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Piecha:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 26 lipca rozpa-

trzyła wnioski zgłoszone w trakcie debaty nad usta-
wą. Komisja nie poparła żadnego z przedstawionych 
wniosków. Dziękuję.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Pan senator Jerzy Wcisła? Senator 
Kazimierz Kleina? Senator Mieczysław Augustyn?

Głosowało 89 senatorów, 62 – za, 26 – przeciw, 1 
senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 57)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu uchwały w całości ze zmianami wynikają-
cymi… chyba z przyjętej jednej poprawki, tak?

(Głosy z sali: Dwóch.)
Dwóch. No to z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 57 – za, 28 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 58)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu 
Senatu.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
dziestego porządku obrad: wyrażenie zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora 
Sławomira Rybickiego.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw 
Senatorskich proponuje odrzucenie wniosku 
Stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska 
o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej 
senatora Sławomira Rybickiego.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyra-
żenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej senatora Sławomira Rybickiego.

Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora do 
odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej 
bezwzględną większością głosów ustawowej liczby 
senatorów. Nieuzyskanie wymaganej większości…

(Rozmowy na sali)
(Senator Tomasz Grodzki: …żeby pan marszałek 

jeszcze raz…)
(Głos z sali: Trzeba przeciw…)
No, proszę państwa, nie przystąpiliśmy jeszcze 

do głosowania tak że proszę przeanalizować… Czy 
przystąpiliśmy?

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jarosław Rusiecki: …za odrzuceniem.)
(Głos z sali: Przeciw…)
Jeszcze nie było…
No to, proszę państwa, ja przeczytam państwu 

bardzo spokojnie jeszcze raz i się zastanówcie.
Przystępujemy do głosowania w sprawie wyra-

żenia zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej senatora Sławomira Rybickiego.

Senat wyraża zgodę na pociągnięcie senatora do 
odpowiedzialności karnej w drodze uchwały podjętej 
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Głosowania. Oświadczenia

(marszałek S. Karczewski) oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby moż-
liwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 
5 minut. Nad oświadczeniami senatorskimi nie prze-
prowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pani senator Jadwiga Rotnicka. Proszę bardzo.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Panie Marszałku! Szanowni Koledzy i Koleżanki!
Moje oświadczenie kierowane jest do ministra 

środowiska, pana Henryka Kowalczyka.
Szanowny Panie Ministrze, zgodnie z treścią 

rozporządzenia ministra środowiska z 29 grudnia 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selek-
tywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
tzw. opady opakowaniowe wielomateriałowe zbie-
ra się w pojemnikach koloru żółtego, oznaczonych 
napisem „metale i tworzywa sztuczne”. Za opa-
kowania wielomateriałowe uznaje się opakowania 
wykonane co najmniej z 2 różnych materiałów, 
których nie można rozdzielić w sposób ręczny 
przy zastosowaniu prostych metod mechanicz-
nych.

Systematycznie zwiększa się ilość tego typu opa-
kowań, potocznie zwanych kartonikami. Producenci, 
ze względów praktycznych, wolą takie opakowania, 
ponieważ są lżejsze, nietłukące, łatwe w transporcie 
i magazynowaniu oraz higieniczne, a także umożli-
wiają dłuższe przechowywanie produktów spożyw-
czych. Drugą grupę opakowań wielomateriałowych 
stanowią tzw. blistry po lekach.

Według ogólnie dostępnych danych oraz infor-
macji przekazywanych zarówno przez producentów 
opakowań, jak i branżę zajmującą się recyklingiem, 
opakowania wielomateriałowe składają się głównie 
z papieru, prawie w 80%. Pozostałą część stanowią 
powłoki z tworzyw sztucznych oraz aluminium. 
Dlatego też odzyskiem surowców pochodzących 
z tego typu opakowań są zainteresowane przede 
wszystkim papiernie, dla których stanowi on ważne 
źródło wartościowego włókna celulozowego. Duży 
problem stanowi w dalszym ciągu recykling alumi-
nium i polietylenu, tj. pozostałych składników opa-
kowania wielowymiarowego.

Jednocześnie docierają do mnie informacje, iż 
zdecydowana większość opakowań wielomateriało-
wych trafia do spalania w spalarniach ze względu na 
wysoką wartość kaloryczną. Tego typu praktyki stoją 
w sprzeczności z ideą gospodarki o obiegu zamknię-
tym. Spalane powinny być jedynie odpady resztkowe, 
a nie pełnowartościowe odpady surowcowe.

Wobec tego proszę o odpowiedź na następujące 
pytania.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w całości ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma na celu umożliwienie sorto-
wania na terytorium Polski importowanego węgla 
przeznaczonego do gospodarstw domowych, niespeł-
niającego przed przesortowaniem wymogów rozpo-
rządzenia jakościowego w zakresie uziarnienia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 86 senatorów, 27 było za, 58 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 2 koryguje odesłanie i tym samym 

sankcjonuje przepisem karnym wprowadzenie do 
sektora komunalno-bytowego paliw niesortowanych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 27 było za, 60 – przeciw. 

(Głosowanie nr 61)
Poprawka została odrzucona.
W takim razie zgłaszam wniosek o przyjęcie usta-

wy bez poprawek.
Kto jest za przyjęciem mojego wniosku o przyjęcie 

ustawy bez poprawek?
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Głosowało 87 senatorów, 59 było za, 14 – przeciw, 

14 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 62)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie monitorowania i kontrolowania jakości pa-
liw oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej.

Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 
czwartego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przedmio-
tem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. 
Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
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Oświadczenia

(senator J. Rotnicka) katorem i swoim agresywnym zachowaniem dąży do 
przekształcenia pokojowych demonstracji w konfron-
tację władzy ze społeczeństwem.

Wczoraj, 26 lipca pod Pałacem Prezydenckim 
policja użyła gazu łzawiącego. Licznej grupie de-
monstrantów – opuchniętych, łzawiących – musiano 
udzielić pomocy medycznej. Wielu było poddawa-
nych agresywnie dokonywanej akcji legitymowania. 
W wielu przypadkach zachowanie policji łagodziła 
dopiero świadomość, że świadkami są parlamenta-
rzyści opozycji.

20 lipca pod Sejmem, podobnie jak wczoraj pod 
Pałacem Prezydenckim, policja użyła siły wobec 
demonstrujących. Pobito i poturbowano kilkanaście 
osób. Wielu osobom musiano udzielić pomocy me-
dycznej, ze szpitalną włącznie. Takie działania policji, 
ich brutalność i skala nie znajdują żadnego uzasad-
nienia. Odbieramy je jako próbę zastraszenia społe-
czeństwa przed udziałem w demonstracjach w obro-
nie wolności i demokracji. Polakom biorącym udział 
w protestach przekazuje się w ten sposób ostrzeżenie, 
że mogą zostać pobici lub odnotowani w policyjnych 
aktach. Takie zachowania zbyt jednoznacznie przypo-
minają nam działania Milicji Obywatelskiej i ZOMO 
w czasach PRL choćby podczas demonstracji z okazji 
3 maja czy 11 listopada, w święto niepodległości.

Przeciwko brutalizacji policji protestuje coraz więcej 
środowisk. Otwarty list naukowców i studentów kra-
kowskich został już podpisany przez ok. 2 tysiące osób. 
Również policyjni związkowcy alarmują i przypomi-
nają, że Policja jest „apolityczną formacją i włączanie 
Policji w polityczną retorykę jest niedopuszczalne”.

My, niżej podpisani, także protestujemy prze-
ciwko używaniu przemocy wobec demonstrantów. 
Oczekujemy dokładnego raportu, wskazującego, kto 
rozkazał policjantom agresywnie atakować protestu-
jących i kto wydał polecenie użycia gazu łzawiącego. 
Dlaczego te działania – podduszanie, bicie, użycie 
gazów łzawiących – bardziej przypominały chuligań-
skie wybryki niż profesjonalną ochronę demonstracji?

Czekamy na pilną odpowiedź na te pytania oraz 
na przywrócenie standardów praworządności w dzia-
łaniu policji. Polsce i Polakom potrzebna jest policja, 
która cieszy się zaufaniem, a nie budzi strach w spo-
łeczeństwie.

Pod oświadczeniem podpisało się 28 senatorów: 
Mieczysław Augustyn, Marek Borowski, Bogdan 
Borusewicz, Leszek Czarnobaj, Jarosław Duda, Jerzy 
Fedorowicz, Piotr Florek, Tomasz Grodzki, Maciej 
Grubski, Jan Filip Libicki, Wiesław Kilian, Kazimierz 
Kleina, Bogdan Klich, Andrzej Kobiak, Grzegorz 
Napieralski, Aleksander Pociej, Marian Poślednik, 
Marek Rocki, Jadwiga Rotnicka, Sławomir Rybicki, 
Waldemar Sługocki, Grażyna Sztark, Przemysław 
Termiński, Piotr Wach, Barbara Zdrojewska, Piotr 
Zientarski i Jerzy Wcisła. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Jaka jest łączna masa odpadów stanowiących 
opakowania materiałowe, tych wielowymiarowych, 
w latach 2015–2017?

Ile procent tego typu odpadów poddawanych jest 
recyklingowi, a ile trafia na wysypiska odpadów lub 
do instalacji termicznego przekształcania odpadów?

Czy ministerstwo rozważa zmianę rozporządzenia 
w sprawie selektywnej zbiórki odpadów i zakwalifi-
kowania opakowań wielowymiarowych do papieru?

Czy prowadzone są prace w kierunku zapewnie-
nia skutecznego wysortowywania opakowań wielo-
materiałowych z ogólnego strumienia odpadów ko-
munalnych w nowoczesnych sortowniach odpadów 
komunalnych?

Czy resort środowiska wspiera – jeśli tak, to w jaki 
sposób – inicjatywy służące produkcji towarów z su-
rowców odzyskanych ze zużytych opakowań wielo-
materiałowych? W Polsce odzyskuje się wysokiej 
jakości włókno celulozowe, a np. w Niemczech produ-
kuje się płyty wykorzystywane w branży budowlanej 
czy meblarskiej.

I wreszcie ostatnie pytanie. Czy w ramach wpro-
wadzenia gospodarki o obiegu zamkniętym wspiera-
ne są działania innowacyjne, o których tyle się mówi, 
pozwalające na pełny odzysk aluminium i polietylenu 
z opakowań wielomateriałowych?

Czy ministerstwo planuje działania, które zmniej-
szą udział w rynku opakowań jednorazowych, w tym 
tak zwanych kartoników, lub też przymuszą wpro-
wadzających tego typu opakowania do aktywnego 
uczestnictwa w procesie ich recyklingu? Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie składam w imieniu grupy sena-

torów. Kieruję to oświadczenie do ministra spraw 
wewnętrznych i administracji, pana Joachima 
Brudzińskiego.

26 i 20 lipca doszło do brutalnych interwencji po-
licji wobec demonstrantów protestujących przeciw-
ko niszczeniu niezależności sądownictwa. Protesty 
i demonstracje są uznaną w demokratycznym pań-
stwie formą wyrażania społecznego niezadowolenia. 
Rolą policji jest zagwarantowanie im maksymalne-
go bezpieczeństwa oraz przede wszystkim unikanie 
prowokacji, które mogłyby sprowokować zamieszki. 
Niestety, widzimy, że policja sama staje się prowo-
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i skłoniła do politycznego, pozamerytorycznego ataku 
pod adresem polityków, w tym parlamentarzystów 
Prawa i Sprawiedliwości z okręgu częstochowskiego 
oraz kierownictwa ministerstwa kultury.

Nie ulega jednak wątpliwości, że remont Teatru 
im. Mickiewicza w Częstochowie jest konieczny, 
a sfinansowanie go wyłącznie ze środków budżetu 
gminy jest niemożliwe. W związku z powyższym 
proszę o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji oraz wska-
zanie sposobów na realizację tego zadania. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Zgłosił się jeszcze pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, rozumiem pana zdziwienie z po-

wodu mojego ubioru, ale względy zdrowotne przema-
wiają za tym, żeby w takim stroju, powiedziałbym… 
Noszą go w tej chwili prawie wszyscy Polacy.

A złożyć chciałbym oświadczenie skierowa-
ne na ręce ministra rolnictwa, pana Krzysztofa 
Ardanowskiego.

Dotyczy ono sytuacji w moim okręgu wyborczym, 
ale nie tylko. Jak wiadomo, Krajowa Spółka Cukrowa 
gromadzi kwiat cukrowni, w tym dwie w moim okrę-
gu wyborczym. W 2011 r. miały one zostać poddane 
procesowi prywatyzacji – prywatyzacji pracowniczo-
-plantatorskiej, a właściwie odwrotnie: plantatorsko-
-pracowniczej. W tym celu ustawa upoważniała wła-
ściwego ministra – wówczas ministra przekształceń 
własnościowych – do wydania rozporządzeń. Takie 
rozporządzenia zostały wydane. A nawet rozprowa-
dzono wśród plantatorów akcje. Nie jest oczywiście 
winą władz centralnych państwa polskiego, że ak-
cje trafiły w niewłaściwe ręce, w związku z czym 
ta prywatyzacja była przeciwskuteczna, a nawet 
miała w sobie element kryminalny. Jednakże, Panie 
Ministrze, od tego czasu upłynęło wiele lat, w tym 
3 lata obecnej koalicji, która, jak wiadomo, stawia na 
akcjonariat pracowniczy i wspiera też rolnictwo. Nie 
zauważyłem, żeby podjęto jakiekolwiek działania, 
aby wyjść z tego impasu, który polega na tym, że 
się nie realizuje postanowień ustawy, że plantatorzy 
i pracownicy nie są włączeni w proces ustawowych 
przekształceń.

Sytuacja jest tym bardziej zła, że w międzyczasie 
Unia Europejska zniosła kwoty cukrowe, co wprowa-
dziło w pełni swobodny obrót na rynku. I nie wiado-
mo, jak się zachowa rynek, ale dziś już wiemy na pew-
no, że 600 tysięcy t cukru nie zostało wysłanych za 
granicę na korzystnych warunkach. To i inne względy, 
chociażby te, że mamy do czynienia, jak naliczyłem, 

Marszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Robert Gaweł. Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Robert Gaweł:
Panie Marszałku, oświadczenie jest kierowane 

do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka.
15 sierpnia 2018 r. odbędzie się defilada z okazji 

Dnia Wojska Polskiego. W związku z setną rocznicą 
odzyskania przez Polskę niepodległości ma ona mieć 
szczególny charakter i dlatego ministerstwo zaprosiło 
do współpracy grupy rekonstrukcyjne z całego kraju.

Ponad pół roku temu poproszono koordynatora re-
konstruktorów wojsk wielkopolskich o przygotowanie 
ok. 100 osób do warszawskiej defilady. Listę uczest-
ników dostarczono do Warszawy w lutym. Przez ten 
czas młodzi ludzie systematycznie odbywali ćwicze-
nia oraz uzupełniali bardzo kosztowne wyposaże-
nie po to, by godnie uczestniczyć w tak podniosłym 
wydarzeniu i z dumą reprezentować Wielkopolskę. 
W czerwcu zostali poinformowani, że organizatorzy 
zmniejszają liczbę rekonstruktorów z ich grupy do 
60. W tej sytuacji wszyscy solidarnie zrezygnowali 
z uczestnictwa w defiladzie.

Pragnę wyrazić głęboki żal z powodu braku grupy 
rekonstrukcyjnej wojsk wielkopolskich na tej wyjąt-
kowej defiladzie. Moim zdaniem nieodpowiedzialne 
działanie urzędników podważyło wiarygodność mi-
nisterstwa i deprecjonuje powagę urzędu w oczach 
patriotycznie nastawionej młodzieży.

Proszę pana ministra o odpowiedź, kto personalnie 
odpowiada za przygotowanie tego wydarzenia, oraz 
o wyjaśnienie tej sprawy.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Artur Warzocha. Bardzo proszę.

Senator Artur Warzocha:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zwracam się za pośrednictwem pana marszał-

ka do ministra kultury i dziedzictwa narodowe-
go z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji 
na temat wniosku o dotację na remont Teatru im. 
Adama Mickiewicza w Częstochowie. Wniosek ten 
został przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego odrzucony, a remont teatru został usu-
nięty z listy kluczowych projektów realizowanych 
z puli środków na lata 2014–2020.

Decyzja ta spotkała się z ostrą krytyką aktualnych 
władz miasta, koalicji SLD – Platforma Obywatelska, 
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(senator J. Rulewski) tych, co produkują surowiec, tych, co przetwarzają ten 
surowiec, i tych, co sprzedają, jest rozwiązaniem naj-
korzystniejszym, bo tworzy trwałe, naturalne związ-
ki produkcyjne i oczywiście partycypację zysków. 
Dlatego wzywam nowo mianowanego pana ministra, 
zresztą mieszkańca ziemi kujawsko-pomorskiej, do 
podjęcia stanowczych działań, aby ten sukces nie 
zamienił się w porażkę. Dziękuję, Panie Marszałku.

Marszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego czwar-

tego 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 sześćdziesiąte czwarte posiedze-
nie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji. 
Dziękuję.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

z kolejną, trzecią już zmianą władz tej spółki, władz 
nadzorczych, taką od dołu do góry, tylko dlatego, że 
zmienił się minister, każe mi martwić się o los pol-
skiego majątku. Tym bardziej że jest to majątek, który 
wbrew wszystkim osiągnął wielkie sukcesy w zakre-
sie przekształceń. A stało się tak dzięki działaniom 
zarządów i oczywiście władz centralnych.

Wydaje mi się, że przez dryf tej spółki wysiłek, 
wielki wysiłek nawet jednego z posłów, Janowskiego 
– którego, nomen omen, nieregulaminowe zachowa-
nie też było znane – wysiłek, który spowodował, że 
możemy być dumni z Polskiej Spółki Cukrowej… 
Możemy być też dumni, że plony tej ziemi pracują 
dla całej Polski. Niestety, jak powtarzam, czas płynie, 
a decyzji brak. Zresztą to nie jest tylko moja opinia. 
Niedawno na zebraniach związku plantatorów do-
magano się, aby ten problem został rozwiązany. Oni 
nawet nie narzucają rozwiązań wprost, ale wydaje 
się, że rozwiązanie oparte na wspólnej partycypacji 

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 18)
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. Ambrozik + + - + + + - + - + + + . + + - + - + +
  2 A.M. Anders + + - + . . . . - . . + . + + - + - + +
  3 M. Augustyn . . . - . - + - + - - + . - + + + + - +
  4 A. Bielan . . . + + + - + . ? + . . . . - + - + +
  5 G. Bierecki + + - + . + - + . ? + . . . . . . . . .
  6 P. Błaszczyk + + - + + + - + . ? + + + + + - + - + +
  7 A. Bobko + - ? ? + + - + - ? + + . + + - + - + +
  8 R. Bonisławski - - + . . - + - . - - + . . . . . . . .
  9 W. Bonkowski . . . . . + - + . - + + . + + - + - + +
  10 M. Borowski . . . . . - + - . ? - . - - + ? ? ? ? +
  11 B. Borusewicz - - + - . - + - + - - + - - + + - + - +
  12 B. Borys-Damięcka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  13 M. Budner + + - . + + - + - . . + + + + - + - + +
  14 J. Chróścikowski + + - . + + - + . + + + + + + - + - + +
  15 Z. Cichoń + + - . . ? - + - + + . + + + - + - + +
  16 L. Czarnobaj - - + - . - + - + - - . - - + + - + - +
  17 G. Czelej + + - . + + - + . ? + . . + + - + - + +
  18 J. Czerwiński + + - + . + - + - ? + + + + + - + - + +
  19 D. Czudowska + + - . + + - + - ? + + + . . . . - + +
  20 W. Dobkowski + + - + . + - + - + + . + + + - + - + +
  21 J. Dobrzyński + + - + . + - + . ? + . + + + - + - + +
  22 R. Dowhan - - + - . - + - + - - + . . . . . . . .
  23 J. Duda - - + . . - + - . - - + . - + + ? + - +
  24 J. Fedorowicz - - + - . - + - + - - + - - + + ? + - +
  25 P. Florek - - + - . - + - + - - + - - + + ? + - +
  26 R. Gaweł + + - + + + - + - ? + + . + + - + - + +
  27 A. Gawęda + + - + + + - + . ? + + . + + - + - + +
  28 S. Gogacz + + - + + + - + - ? + + + + + - + - + +
  29 M. Golba + + - . + + - + - + + + . + + - + - + +
  30 A. Grabowski + + - . . + - + . ? + + . + + - + - + +
  31 T. Grodzki - - + - . - + - + - - + . - + + - + - +
  32 M. Grubski - - + . . - + - + - - + . - + + + + - +
  33 J. Hamerski + + - + + + - + - ? + + . + + - + - + +
  34 J.M. Jackowski + + - . + + - + - ? + . + + + - + - + +
  35 A. Kamiński + + - + + + - + - + + + + + + - + - + +
  36 S. Karczewski + + - + + + - + - ? + + + + + - + - + +
  37 W. Kilian - - + . . - + - + - - + . - + + - + - +
  38 K. Kleina - - + - . - + - . - - + . - + + ? + - +
  39 B. Klich - - + - . - + - . - - . . - + + ? + - +
  40 A. Kobiak - - + . . . . . + - - + - - + + ? + - +
  41 M. Koc + + - + . + - + . ? + + + + + - + - + +
  42 S. Kogut + + - . . + - + - + + + - + + - + - + +
  43 W. Komarnicki - - + . . - + - . - - + - . . . . . . .
  44 T. Kopeć + + - + . + - + . ? + . . + + - + - + +
  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 88 87 88 67 46 92 92 91 62 92 91 64 53 84 86 87 85 89 89 89
  Za 61 59 27 44 46 60 30 60 21 10 61 64 36 57 86 24 61 26 62 88
  Przeciw 27 27 60 21 0 31 62 30 40 30 30 0 17 27 0 59 7 62 26 0
  Wstrzymało się 0 1 1 2 0 1 0 1 1 52 0 0 0 0 0 4 17 1 1 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

64. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań402

    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 + + + + + + + - + + + + - - + + + + + +
 



64. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 403

    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 88 88 89 88 89 89 88 89 88 88 89 88 89 89 89 88 89 87 89 88
  Za 86 86 87 86 87 62 85 28 60 85 76 82 26 27 66 70 82 79 64 83
  Przeciw 0 0 0 0 0 26 0 61 27 0 4 3 62 62 17 4 4 4 7 0
  Wstrzymało się 2 2 2 2 2 1 3 0 1 3 9 3 1 0 6 14 3 4 18 5
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

64. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań404

    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 + + + + + + + + + + - - - + - - + + - -
 



64. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań 405

    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 89 88 89 89 87 89 89 88 89 88 88 84 88 85 88 86 89 87 89 86
  Za 62 62 84 63 83 88 88 86 88 88 28 26 25 51 21 34 62 57 0 27
  Przeciw 5 16 0 26 0 0 0 0 0 0 60 57 59 32 63 52 26 28 88 58
  Wstrzymało się 22 10 5 0 4 1 1 2 1 0 0 1 4 2 4 0 1 2 1 1
                    
 



406

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

64. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.
Wyniki głosowań

    61 62
  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 - +
 

    61 62
  54 A. Mioduszewski - +
  55 A. Misiołek - +
  56 K. Mróz - +
  57 G. Napieralski + ?
  58 J. Obremski - +
  59 B. Orzechowska - +
  60 A. Pająk - +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . .
  62 G. Peczkis - +
  63 M. Pęk - +
  64 W. Piecha - +
  65 L. Piechota . .
  66 A. Pociej + -
  67 M. Poślednik + -
  68 M. Potoczny - +
  69 K. Probierz . .
  70 Z. Pupa - +
  71 K. Radziwiłł - +
  72 M. Rocki + -
  73 T. Romańczuk - +
  74 J. Rotnicka + -
  75 J. Rulewski . .
  76 J. Rusiecki - +
  77 S. Rybicki + ?
  78 C. Ryszka - +
  79 J. Sagatowska - +
  80 M. Seweryński - +
  81 K. Słoń - +
  82 W. Sługocki + ?
  83 A. Stanisławek - +
  84 L. Staroń . .
  85 G. Sztark + -
  86 A. Szwed - +
  87 A. Szymański - +
  88 R. Ślusarz - +
  89 P. Termiński + ?
  90 P. Wach + -
  91 A. Warzocha - +
  92 J. Wcisła + ?
  93 K. Wiatr - +
  94 J. Włosowicz - +
  95 A. Wojtyła - +
  96 A. Zając - +
  97 J. Zając . .
  98 B. Zdrojewska + ?
  99 P. Zientarski + ?
  100 J. Żaryn - +
 

  Głosujących 87 87
  Za 27 59
  Przeciw 60 14
  Wstrzymało się 0 14
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64. posiedzenie Senatu w dniach 24, 25, 26 i 27 lipca 2018 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 64. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Jarosława Dudy  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Ta ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw jest zła 
w każdym swoim aspekcie. Poczynając od nazwy, która sugeruje zupełnie inny obszar zmian niż ten zawarty 
w treści, a kończąc na przyjętej w tej kadencji parlamentu normie, że istotne z punktu widzenia ustrojowego 
akty prawne wnosi pod obrady grupa posłów, co uniemożliwia przeprowadzenie rzetelnego procesu konsultacji. 
Jakość tej ustawy znajduje swoje odzwierciedlenie w miażdżących opiniach środowiska prawniczego, które nie 
zostawiają na niej suchej nitki, wskazując, że kolejny raz parlament przyjmuje ustawy naruszające w sposób 
rażący konstytucję.

Tą ustawą, Senatorowie PiS, przenosicie nas wszystkich w najczarniejszy okres polskiego wymiaru sprawie-
dliwości. W Polsce był już czas, gdy radykalnie obniżano wymogi dotyczące funkcji sędziego. Wówczas sędziów 
Sądu Najwyższego powoływał minister sprawiedliwości. Takie prawo wprowadzili komuniści 22 stycznia 
1946 r. Podpowiem wam zresztą, że kontynuując tę historyczną paralelę, powinniście w kolejnych nowelizacjach 
znieść zakaz przynależności sędziów do partii politycznych i zasadę nieusuwalności sędziego. Z pewnością 
prokuratorzy Piotrowicz i Ziobro poradzą sobie doskonale z tymi sprawami.

Bo przecież wszystko, co od początku swoich rządów robicie z wymiarem sprawiedliwości, służy wyłącznie 
jednemu celowi: podporządkowaniu sędziów politykom. Zmiany ogłaszaliście pod hasłami większej niezależ-
ności sędziów, lepszej organizacji prac sądów i zwiększenia szybkości rozpatrywania spraw. Wszystko jest 
dokładnie odwrotnie. Trybunałem Konstytucyjnym w sposób skandaliczny kieruje magister prawa, uzależniona 
od was karierami zawodowymi swojej rodziny. Podporządkowanie prezesów sądów ministrowi sprawiedliwości 
wprowadziło podziały w środowisku sędziowskim i chaos w zarządzaniu wieloma sądami. Losowe przydzielanie 
spraw od samego momentu jego testowania okazuje się blamażem. W Krajowej Radzie Sądownictwa posłanka 
Pawłowicz obraża i pomawia kandydatów na sędziów, a poziom etyki wielu pozostałych członków KRS nie 
powinien im nigdy dawać prawa do pozostawania częścią wymiaru sprawiedliwości. Rekrutacją ławników Sądu 
Najwyższego nawet wy sami byliście zażenowani. I nawet wasz premier boi się podpisać kontrasygnatę, bo 
w gruncie rzeczy zdaje sobie sprawę, że te wszystkie zmiany łamią konstytucję. A teraz wprowadziliście Sąd 
Najwyższy w stan głębokiego kryzysu i kompromitującymi nowelizacjami prawa próbujecie się beznadziejnie 
ratować.

Komisja Wenecka, ONZ, UE i sędziowie poszczególnych krajów Unii, Rada Europy, kongres i administracja 
USA, wydziały prawa polskich uniwersytetów, wszystkie polskie środowiska prawnicze i wszystkie prawnicze 
autorytety mówią, że źle robicie, że wasze ustawy naruszają porządek państwa prawa i niszczą demokrację. 
Jeśli cały świat i cała prawnicza Polska wam mówi, że idziecie złą drogą, to otrzeźwiejcie i zawróćcie. Bo po 
swojej stronie macie tylko prokuratora Piotrowicza. I jeśli będziecie się go trzymać dalej, to przy okazji kolej-
nej nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym wybierzecie go sobie na pierwszego przewodniczącego. Polska 
historia zna przypadki, gdy posłowie i czynni politycy pełnili tę funkcję. To okres rządów stalinowskich w PRL 
i komunistycznej degradacji sądownictwa. Podążacie dokładnie w tamtą stronę. I tylko na Wschodzie trzymają 
kciuki za wasze reformy.

Koleżanki i Koledzy Senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, bardzo się wam dziwię. Czy naprawdę jest 
waszą intencją oddanie tak ogromnej władzy, zupełnie wyjętej z demokratycznych mechanizmów kontrol-
nych, jednemu nadambitnemu i niedojrzałemu prokuratorowi generalnemu, i to nawet nie z waszej partii? Czy 
naprawdę nie widzicie, że bezrefleksyjnie zamieniacie Senat Rzeczypospolitej w zgromadzenie potulnych 
i bezmyślnych konformistów? Czy nie widzicie, że na końcu tej drogi jest wyjście Polski z Unii Europejskiej 
i po raz kolejny brutalne podporządkowanie wschodnim autokratom? Przecież historia wam nie zapomni tego, 
co dzisiaj robicie Polsce.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Od 2 lat Prawo i Sprawiedliwość z ogromną determinacją realizuje reformę wymiaru sprawiedliwości – 
podkreślę: reformę oczekiwaną przez Polaków. Reforma ma charakter kompleksowy, w związku z czym jest 
wprowadzana etapowo. Jej pierwszym elementem była reforma prokuratury dokonana na początku 2016 r. 
Z kolei kluczowe elementy reformy sądownictwa są uchwalane od roku 2016 do teraz. O konieczności tych re-
form przekonany jest chyba każdy Polak, najbardziej jednak ci, którzy zetknęli się z wymiarem sprawiedliwości 
i zamiast sprawiedliwości otrzymali jedynie wyrok. Dodam, że latem 2017 r. poparcie dla reformy sądownictwa 
wyrażało ponad 80% respondentów.

O licznych patologiach w sądach mówiło się przez lata. Niestety, były ignorowane lub tolerowane. Jakie 
to patologie? Ujmę je hasłowo: brak dekomunizacji, oligarchiczny charakter środowiska sędziowskiego, brak 
społecznej demokratycznej kontroli, niewydolność sądów i przewlekłość postępowań, niesprawiedliwość i łagod-
ność wobec przestępców, sprzyjanie aferom finansowym, korupcja i brak etyki, upolitycznienie i stronniczość. 
Przykłady możemy sobie darować.

Opozycji nie podoba się tempo prac. Ja to rozumiem, ponieważ przy takim tempie można nie dotrzymać 
standardów dobrej legislacji – taki pada najczęściej zarzut. Najważniejsze jest jednak coś innego: czy uchwa-
lane zmiany łamią konstytucję – jak o tym słyszymy pod oknami Senatu. Otóż reforma wymiaru sprawie-
dliwości w niczym nie odbiega od rozwiązań, jakie istnieją w UE czy USA. Rozwiązania te są zgodne także 
z Konstytucją RP. Dlaczego więc tzw. totalna opozycja chce ich zablokowania, dlaczego protestują ludzie na 
ulicach, sędziowie w sądach, dlaczego w polskie zmiany miesza się zagranica?

Opozycję parlamentarną staram się zrozumieć, zwłaszcza w Senacie, gdzie należałoby poświęcić więcej 
czasu na pracę w komisjach. Dlaczego jednak krytykowana jest reforma w ogóle, o co tak naprawdę chodzi 
krytykom reformy, a głównie środowisku prawniczemu? Czy nie chodzi sędziom o swoją zagrożoną pozycję 
„nadzwyczajnej kasty”? Dlaczego w polskie ustawodawstwo ingeruje zagranica: Komisja Europejska, Komisja 
Wenecka, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, a ostatnio nawet niemiecki federalny Trybunał Sprawiedliwości 
w Karlsruhe?

To ostatnie upominanie Polski jest szczególnie dla nas obraźliwe, bo kto jak kto, ale Niemcy są ostatnim 
państwem, które ma prawo wypowiadać się na temat polskiej konstytucji. Nie byłoby tej ingerencji, gdyby nie 
antypolskie zachowanie byłej pierwszej prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Gersdorf, która, uczestnicząc 
w konferencji w Karlsruhe, dosłownie opluła polskie Ministerstwo Sprawiedliwości, zakpiła sobie z dumy ist-
nienia polskiego rządu podczas II wojny światowej, nazywając siebie „pierwszą prezes na uchodźctwie”. Po jej 
niezgodnym z prawdą wykładzie o łamaniu konstytucji w Polsce prezes niemieckiego Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości Bettina Limperg potwierdziła wszem i wobec, że Małgorzata Gersdorf została zwolniona 
z urzędu niezgodnie z prawem. Dodała, że sytuacja w Polsce napawa ją największą troską.

Jak kończy się niemiecka troska, wiemy aż za dobrze. Ale przecież obecnej nowelizacji ustaw mogłoby 
nie być, gdyby nie fakt obstrukcji sędziów zgłaszających się do Sądu Najwyższego: chcą wydłużyć procedurę 
wyboru pierwszego prezesa w nieskończoność, dlatego w obecnej nowelizacji chodzi o to, aby Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów SN mogło wybrać i przedstawić prezydentowi 5 kandydatów na prezesa Sądu Najwyższego 
niezwłocznie po obsadzeniu 80 stanowisk sędziów SN, a nie – tak jak obecnie głosi przepis – 110 stanowisk 
ze 120.

Nie wchodząc w szczegóły nowelizacji, chciałbym zwrócić uwagę na kuriozalną obronę przez Małgorzatę 
Gersdorf wskazanego przez nią p.o. pierwszego prezesa SN, sędziego Józefa Iwulskiego. To jeden z tych sędziów, 
którzy orzekali w stanie wojennym, ale – jak twierdzi – „nikogo nie skrzywdził”. I tu, jak sądzę, dochodzimy do 
sedna awantur w Sejmie i przed Sejmem, na ulicy i za granicą. To nic innego jak tylko obrona sędziów, którzy 
sprzeniewierzyli się niezawisłości sędziowskiej w okresie PRL. Wielu tych, którzy „mieli się sami oczyścić”, 
po blisko 30 latach orzeka nadal, wybielając komunistycznych milicjantów i esbeków, stając w obronie rzekomo 
niezawisłych komunistycznych sędziów i prokuratorów. Dowodem były procesy Kiszczaka czy milicjantów 
strzelających do górników w „Wujku”.

Dziś widać, z jakim trudem przychodzi nam czyszczenie środowiska prawniczego, które dzięki Okrągłemu 
Stołowi przeszło suchą nogą z PRL do III RP. Jakie to smutne, że sędzia będący symbolem czasów transformacji, 
ówczesny pierwszy prezes Sądu Najwyższego Adam Strzembosz, który zapewniał, że środowisko prawnicze 
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oczyści się samo, dziś jest mentorem totalnej opozycji. Czyżby nie pamiętał, jak to oczyszczenie wyglądało? 
Otóż tylko jeden z sędziów z okresu PRL został wydalony z zawodu. Krajowa Rada Sądownictwa nie złożyła 
żadnego wniosku, by pociągnąć któregoś z sędziów do odpowiedzialności. To minister sprawiedliwości oraz 
rzecznik dyscyplinarny występowali o rozliczenie zaledwie 50 sędziów. W toku postępowania, jak wspomniałem, 
tylko jeden sędzia został wydalony z zawodu. Ponadto, na skutek orzecznictwa Sądu Najwyższego od 2007 r., 
nie można już pociągnąć do odpowiedzialności karnej sędziów, którzy dopuszczali się przestępstw w okresie 
komunistycznym. Uchwała Sądu Najwyższego z 2007 r. sprawiła, że nie można uchylić immunitetów sędziom, 
którzy w okresie stanu wojennego, 1981–1983, bezprawnie oskarżali, skazywali i przedłużali areszty wobec 
działaczy „Solidarności” (wiele z tych wyroków miało charakter polityczny – zostały wydane mimo braku 
podstawy prawnej, braku dowodów itp.).

Tak ma się sprawa z weryfikacją PRL-owskiego wymiaru sprawiedliwości. Wynika z niej, że sędziowie 
w latach panowania komunizmu byli niezawiśli, niezależni i działali etycznie. Skoro tak, to nie budzi zdzi-
wienia, że ci sędziowie od początków III RP byli i są do dzisiaj prezesami sądów rejonowych, okręgowych, 
apelacyjnych, sędziami Sądu Najwyższego i jednocześnie profesorami, a także nauczycielami nowych elit 
sędziowskich wolnej Polski.

Jeśli więc dzisiaj „nadzwyczajna kasta” czegoś się lęka, to moim zdaniem kontroli społecznej. Dotąd trzecia 
władza była całkowicie hermetyczna, naród nie miał do niej żadnego dostępu. To KRS wybierała i weryfikowała 
osoby ubiegające się o urząd sędziego. Sędziów do KRS wybierali sami sędziowie. Dzisiaj ten wybór będzie 
bardziej demokratyczny – będzie dokonywany przez posłów oraz przez społeczeństwo.

Z ogromnym sprzeciwem spotkały się zmiany w Sądzie Najwyższym. Przypomnę: zgodnie z art. 180 ust. 4 
konstytucji Sejm ustawą określił granicę 65 lat, po osiągnięciu tego wieku sędziowie przechodzą w stan spo-
czynku – chyba że złożą oświadczenie o gotowości do dalszej pracy wraz z zaświadczeniami lekarskimi; zgodę 
na przedłużenie pracy wyraża prezydent. Skoro prezes Gersdorf takiego oświadczenia nie złożyła, to przeszła 
w stan spoczynku z pełnymi przywilejami.

Polacy dostrzegają już dobre zmiany w wymiarze sprawiedliwości, np. jawne rozpatrzenia sprawy bez uza-
sadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd, czemu służy losowy dobór sędziów. 
Istnieje kontrola społeczna władzy sądowniczej w postaci Izby Dyscyplinarnej z udziałem ławników SN, jest 
szersze prawo do skargi nadzwyczajnej na prawomocne wyroki polskich sądów, w tym z ostatnich 20 lat. Ma 
to służyć zapewnieniu praworządności i sprawiedliwości społecznej.

Na owoce reformy przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale miejmy nadzieję, że nie będzie już wśród sędziów 
obrońców funkcjonariuszy aparatu represji z lat PRL, jak również zmniejszy się liczba sędziów, prokuratorów 
i adwokatów zamieszanych w afery i układy z przestępcami.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zdecydowanie przychylam się do wniosku pana prezydenta Andrzeja Dudy w sprawie przeprowadzenia 
referendum w dniach 10–11 listopada 2018 r.

Argumentem za przeprowadzeniem referendum jest fakt, że nie ma w parlamencie możliwości przyjęcia 
nowej konstytucji. Konstytucję przyjmuje się kwalifikowaną większością głosów, a nie zwykłą.

W prezydenckim projekcie postanowienia w sprawie referendum znalazło się 10 pytań, m.in. o to, czy Polacy 
są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym, czy za pozostawieniem 
obecnego modelu. Wśród pytań referendalnych są m.in. te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności 
prawa rodziny do świadczeń z programu 500+, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet 
i 65 lat dla mężczyzn. Uważam, że pytania te są właściwe, jak również samo referendum jest właściwą formą 
funkcjonowania demokracji. Konstytucja obecna już dawno utraciła prawo bytu w niektórych sprawach, należy 
więc zmienić to, co nie funkcjonuje i nie ma racji bytu w dzisiejszym świecie. W związku z tym uważam, iż 
referendum to bardzo dobry pomysł.

Moim zdaniem trzeba pytać obywateli o sprawy ważne dla nas, Polaków. W związku z tym, iż od bardzo 
wielu lat w naszym kraju nie było przeprowadzanego referendum, popieram projekt postanowienia pana prezy-
denta Dudy. Przeprowadzenie referendum w sprawie nowej konstytucji i jej kształtu to konieczność i obowiązek 
względem obywateli, którzy powinni decydować o swoich prawach.

Prezydentowi należą się brawa, ponieważ postkomunistyczna konstytucja z 1997 r. jest do zmiany natych-
miast. Zupełnie nie pasuje ona do współczesności. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Celem omawianej ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych 
oraz ustawy o podatku leśnym jest przede wszystkim doprecyzowanie przepisów dotyczących podatków, tym 
samym eliminacja uznaniowości organów podatkowych w zakresie wymierzania podatku za grunty, z których 
korzystają przedsiębiorcy w związku z posadowieniem infrastruktury służącej do przesyłania lub dystrybucji 
płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej.

Obecnie obowiązujące przepisy prawa umożliwiały organom podatkowym nakładanie różnych podatków 
tzn. w zależności od swojej interpretacji obowiązujących przepisów prawa. W związku z tym dochodziło do 
odmiennego opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura służąca do przesyłania lub 
dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz infrastruktury telekomunikacyjnej. W jednej gminie 
taki grunt obciążony był podatkiem leśnym, zaś w innej podatkiem od nieruchomości według stawki najwyższej 
związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Powyższy problem zobligował ustawodawcę do nowelizacji obowiązujących przepisów prawa, a tym samym 
do ujednolicenia i uporządkowania kwestii opodatkowania gruntów, na których posadowiona jest infrastruktura 
służąca do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów, energii elektrycznej oraz infrastruktury teleko-
munikacyjnej.

Warto zaznaczyć, że intencją projektodawcy jest jasne rozróżnienie dwóch aspektów. Jeden aspekt dotyczy 
przedsiębiorców, którzy jedynie posadowią ww. infrastrukturę na gruntach osób trzecich i będą korzystać 
z gruntu na podstawie np. służebności przesyłu. Taki właściciel gruntu będzie obciążony niezmiennym podat-
kiem. Inaczej opodatkowane będą grunty, na których przedsiębiorcy będą faktycznie prowadzić działalność 
gospodarczą. To drugi aspekt sprawy. Ustawodawca jasno określa, iż w takim przypadku obowiązywać będzie 
najwyższa stawka podatku od nieruchomości. Co więcej, ustawodawca podkreślił, iż w sytuacji, kiedy przed-
siębiorca jest właścicielem gruntu, na którym posadowiona jest infrastruktura liniowa, jest on zobligowany do 
wniesienia opłat za podatek od nieruchomości.

Moim zdaniem wspomniane rozwiązanie jest trafne i co najważniejsze sprawiedliwe. Ujednolicenie prze-
pisów, a także rozróżnienie stawek podatkowych w zależności od tego, czy przedsiębiorca jedynie posadowił 
infrastrukturę, czy poza tym faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, jest dobrym rozwiązaniem obecnie 
istniejącego problemu. Warto dodać, że nakładanie większych stawek podatkowych oznacza zmianę cen dla 
odbiorców usług sieciowych. Koszty podatków mają bowiem odzwierciedlenie w cenach taryf. Oznacza to, że 
jeżeli dany organ podatkowy nakładał „niekorzystny” podatek na właściciela gruntu, na którym jest jedynie 
posadowiona ww. infrastruktura, skutkuje to podniesieniem cen taryfowych dla odbiorców usług.

Obecne wątpliwości w doktrynie i orzecznictwie, dowolna interpretacja obowiązujących przepisów prawa 
przez organy podatkowe, niekorzystna linia sądów administracyjnych – wszystko to skutkowało powstaniem 
ogólnego zamieszania i chaosu. Dzięki nowelizacji omawianych ustaw, wprowadzeniu jasnych i przejrzystych 
przepisów prawa ustawodawca zamierza zachęcić przedsiębiorców do zwiększenia sieci przewodów, jej zagęsz-
czenia. Efektem końcowym ma być podniesienie świadczonych usług przez przedsiębiorców.

Uważam, że wprowadzenie zmian do omawianych ustaw będzie korzystnie wpływało zarówno na przed-
siębiorców, jak i wszystkich obywateli, odbiorców usług, dlatego jestem za ich nowelizacją.
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Omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych dotyczy 
zniesienia podziału kompetencji między Krajowym Ośrodkiem Wspierania Rolnictwa (KOWR) i Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w kwestiach przekazywania przez podmioty skupiające 
mleko comiesięcznych raportów o ilości skupionego mleka.

W obecnie obowiązujących przepisach prawa istnieje podział między ww. podmiotami, tzn. większość kwe-
stii związanych z otrzymywanymi informacjami o ilości skupionego mleka przez podmiot realizuje KOWR. 
ARiMR zaś zajmuje się nakładaniem kar pieniężnych na podmioty skupujące w przypadku niezastosowania 
się do ustawowego obowiązku comiesięcznego przekazywania wymaganych informacji do KOWR.

Ustawodawca uznał taki podział kompetencji za dość zawiły, dlatego w projekcie ustawy wskazał, że 
kompleksowo sprawą związaną z przekazywaniem informacji nt. skupionego mleka, w tym nakładaniem kar 
pieniężnych, ma się zajmować jeden podmiot – KOWR.

Zaproponowane rozwiązanie polegające na tym, aby jeden podmiot zajmował się całościowo danym zagad-
nieniem, wydaje się rozsądne i zrozumiałe. Obecnie obowiązujący podział niejednokrotnie stwarzał problemy 
dla wszystkich zainteresowanych. Dzięki wskazaniu konkretnego podmiotu zajmującego się zbieraniem infor-
macji dotyczących ilości skupionego mleka ustawodawca zamierza zlikwidować dezorientację, która powstaje 
w związku z przekazywaniem sprawy między dwoma organami na różnych jej etapach.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ma za to przejąć od Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa kompetencje w zakresie opracowywania świadectw autoryzacji zakładów produkcyjnych, chłodni 
i magazynów związanych z interwencją publiczną i ich udostępnienia na stronach internetowych. Oznacza to, 
że do ARiMR wróci zadanie przez nie delegowane do KOWR w ramach interwencji publicznej. Ustawodawca 
uznał, że kompleksowo opracowaniem dokumentacji we wskazanym zakresie powinna zająć się ARiMR, 
ponieważ jest to podmiot działający znacznie dłużej niż KOWR, przez co ma większe doświadczenie w przy-
gotowywaniu tego typu dokumentacji.

Ponadto nowelizacja omawianej ustawy wskazuje obowiązujące rozporządzenie w kwestii przekazywania 
informacji o ilości skupionego mleka. Ustawodawca był zobligowany odesłać do ww. rozporządzenia, ponie-
waż zostało one znowelizowane i zawiera dość istotne kwestie dla podmiotów skupiających mleko. Co więcej, 
ustawodawca w omawianym projekcie ustawy doprecyzował także, właściwości miejscowe organów tj. ARiMR 
i KOWR, które są upoważnione do przeprowadzenia kontroli podmiotów skupiających mleko.

Reasumując, chciałbym powiedzieć, że jestem za wprowadzeniem omawianych zmian w obowiązujących 
przepisach prawa, ponieważ są one niezbędne do prawidłowej realizacji zadań przez zainteresowane podmioty.
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Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Niezwykle istotne stało się wprowadzenie nowych uregulowań przewidywanych w procedowanej ustawie 
o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonują-
cych działalność gospodarczą na mniejszą skalę. Zaakceptowanie tej ustawy w przyjętym przez Sejm kształcie 
doprowadzi do bardzo korzystnych zmian dla wielu mniejszych przedsiębiorców, gdyż ponoszone przez nich 
obciążenia z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne dostosowane zostaną do ich faktycznych możliwości 
finansowych. W konsekwencji wprowadzane uregulowania powinny także pozytywnie wpłynąć na dalszy ogólny 
rozwój przedsiębiorczości i ograniczanie tzw. szarej strefy w obszarze mikroprzedsiębiorczości, szczególnie 
w słabiej rozwiniętych regionach państwa. Jak się bowiem podkreśla, przedstawione rozwiązania legislacyjne 
powinny doprowadzić do zmniejszenia liczby przypadków bezumownego zatrudniania i tym samym omijania 
należnych z tego tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, co powinno także skutkować zmniejszeniem liczby 
tego rodzaju spraw wpływających do sądów pracy i ubezpieczeń społecznych. Omawiana ustawa minimalizuje 
ponadto pewne obciążenia administracyjne nakładane na przedsiębiorców. Zobowiązani będą oni bowiem m.in. 
jedynie do jednorazowego zadeklarowania wysokości rocznego przychodu na początku roku kalendarzowego.

Procedowane zmiany są ważne dla mniejszych przedsiębiorców przede wszystkim z uwagi na fakt, że 
z reguły jednymi z największych stałych kosztów ponoszonych przez osoby fizyczne prowadzące działalność 
gospodarczą o niskich przychodach są właśnie składki na ubezpieczenia społeczne. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami minimalna wysokość składki na ubezpieczenie społeczne dla tych podmiotów w bieżącym roku 
wynosi aż 843,45 zł miesięcznie, co często jest kwotą zbyt wysoką dla podmiotów osiągających niskie przycho-
dy i istotnie wpływa na ewentualne decyzje dotyczące zawieszenia lub całkowitego zaprzestania prowadzenia 
działalności gospodarczej. Podkreślić zatem należy, że poprzez wprowadzenie obniżonej i proporcjonalnej 
do przychodów stawki składki na ubezpieczenie społeczne dla wskazanych w ustawie grup przedsiębiorców 
zniesione zostanie nieproporcjonalne obciążenie tych przedsiębiorców, w szczególności tych wykonujących 
niskodochodową działalność sezonową. Wskazać także należy, że wprowadzone w ustawie przesłanki upraw-
niające do skorzystania z niższych stawek, a w szczególności warunek rocznego limitu przychodu równego 
30-krotności minimalnego wynagrodzenia, obejmują grupę przedsiębiorców, dla których przedmiotowe składki 
stanowią rzeczywistą i istotną przeszkodę w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej. Zgodzić 
należy się także ze stanowiskiem, że zbyt wysoki limit przychodów naruszałby reguły konkurencji poprzez 
faworyzowanie w nieuzasadniony sposób przedsiębiorstw o niskich przychodach.

Podsumowując, wskazać należy, że wszelkie omawiane zmiany przełożą się przede wszystkim na wzrost 
dochodów grupy docelowej. Jak się podnosi, w konsekwencji powinno to stanowić bodziec do ogólnego wzro-
stu liczby mikroprzedsiębiorców, dalszą zachętę do legalizowania dotychczasowej nieformalnej działalności, 
a także impuls do zakładania nowych przedsiębiorstw. Procedowana ustawa stanowi bowiem kolejną – po tzw. 
konstytucji dla biznesu i innych ustawach wprowadzonych w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju – zasadniczą zmianę dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wspomagającą w szcze-
gólności małych i średnich przedsiębiorców. Rozwiązania proponowane w procedowanym akcie stały się zatem 
niezbędne i należy je niezwłocznie wprowadzić do porządku prawnego, pozwoli to bowiem na dopełnienie 
wcześniej wprowadzonych zmian i stanowić będzie krok do zapewnienia pełnej kompatybilności ustanawianego 
nowego systemu podatkowego dla przedsiębiorców.

Mając powyższe spostrzeżenia na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla wprowadzanej ustawy. Dziękuję 
bardzo za uwagę.
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Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!
Dziś dużym problemem polskich przedsiębiorców są składki ZUS. Ich wysokość nie zależy od tego, ile uda 

się właścicielowi firmy w danym miesiącu zarobić. Musi płacić stałą składkę ZUS i nie ma znaczenia, czy ma 
stratę, czy zarobi jedynie 500 czy 1 tysiąc zł – składka jest taka sama. Mimo iż organizacje przedsiębiorców 
zgłaszały uwagi co do absurdalności tych przepisów, funkcjonowały one przez wiele lat bez większych zmian. 
W ich konsekwencji tysiące osób rezygnują każdego roku z założenia działalności gospodarczej lub wybierają 
szarą strefę, nie płacą ani podatków, ani składki ZUS.

Cieszę się, że nareszcie będzie można ulżyć małym przedsiębiorcom prowadzącym jednoosobową działalność 
gospodarczą zmianą przepisów zmierzającą w tym kierunku, znacznie zmniejszając tę bezwzględną daninę. 
Tzw. mały ZUS ma dotyczyć osób, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średnio miesięcznie 5 tysięcy 
250 zł. Mikro i małe firmy po zmianie prawa będą miesięcznie płacić ok. 660 zł, a nie 1 tysiąc 200 zł na ZUS.

Wiem, jak bardzo mali przedsiębiorcy czekają na to od wielu lat. Dużo takich osób musiało zlikwidować 
działalność ze względu na dużą składkę do ZUS i iść do pracy na czarno albo do niemieckiego lub francuskiego 
marketu. Również wiele tych osób wyjechało z tego powodu za granicę.

Z całą pewnością idea proponowanego rozwiązania jest słuszna, ponieważ do tej pory koncentrowano się 
przede wszystkim na ułatwianiu startu osobom podejmującym działalność gospodarczą, ignorując problemy 
tych, którzy funkcjonują na rynku już co najmniej kilka lat. Dlatego uważam, że jest to kolejne świetne posu-
nięcie rządu, krok w dobrą stronę.

Oczywiście są to propozycje dla takich usługodawców jak np. szewc i krawcowa czy wykonywanych jedno-
osobowo usług remontowo-budowlanych, w przypadku której to działalności jest stosunkowo wysoki wskaźnik 
pracy własnej plus materiał, bo jeśli ktoś posiada dobrze prosperującą firmę, nie musi być wspomagany przez 
„mały ZUS”. Chodzi przecież o to właściwie, że większość małych przedsiębiorców dotuje ZUS, gdyż płacą 
składki nieporównywalnie większe, niż gdyby byli pracownikami najemnymi. Nie wolno „równać” jednooso-
bowej firmy, sklepików mających 16 m2 z kopalnią czy wielkim przedsiębiorstwem. I by tę niesprawiedliwość 
wyeliminować, jest pomysł na „mały ZUS”.

Wiadomo przecież, że wiele małych firm działa w małych miasteczkach i powiatach z ciągle jeszcze stosun-
kowo wysokim poziomem bezrobocia. Obniżenie ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Więcej 
przedsiębiorców – którzy wypadają z systemu zabezpieczeń społecznych właśnie z powodu nieosiągnięcia 
odpowiedniej skali rentowności biznesu – przetrwa próbę czasu i łatwiej będzie im się rozwijać.

Te zmiany spowodują, że kilkaset tysięcy małych przedsiębiorców wreszcie znacznie pracować nie na urzęd-
ników, a na siebie i swoje rodziny. Według nowych założeń proponowane zmiany pomogą również ograniczyć 
szarą strefę oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Skoro więc na zmianach zyska kilka tysięcy firm już działających, a wiele tysięcy podmiotów z szarej strefy 
zalegalizuje swoją działalność, zaś właściciele dużych firm na nich nie stracą, to jestem jak najbardziej za tymi 
zmianami. Dziękuję.
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Do niedawna domy drewniane kojarzyły się z budownictwem letniskowym. Obecnie już od kilku lat in-
westorzy coraz częściej decydują się na budowę domu całorocznego w technologii drewnianej. Niewątpliwie 
ma na to wpływ stale poszerzana świadomość ekologiczna wśród społeczeństwa, a domy drewniane są przede 
wszystkim zgodne z naturą. Dzięki możliwości uzyskania bardzo dobrych parametrów cieplnych budynki te 
są wysoce energooszczędne. Przy tradycyjnym, murowanym domu jednorodzinnym uzyskanie podobnych lub 
takich samych parametrów jest równoznaczne z dużo większym nakładem prac, materiałów, wiedzy, a co za 
tym idzie – środków pieniężnych.

Domy drewniane są idealnym rozwiązaniem dla osób, które pragną jak najszybciej zamieszkać w wyma-
rzonym lokum, ponieważ miejsce gotowe do zamieszkania może powstać w ciągu 3–4 miesięcy. W żaden 
sposób nie można tego porównać z tworzeniem domu murowanego, którego sama budowa jest czasochłonna 
i wymaga ogromnego zaangażowania, nie wspominając o czasie potrzebnym na wykończenie wnętrz do stanu 
umożliwiającego zamieszkanie.

Prace przy budowach z użyciem drewna można wykonywać przez cały rok, bez względu na porę roku 
i towarzyszące im warunki atmosferyczne, ponieważ technologia drewniana przewiduje niewiele prac tzw. 
„mokrych”. Sprzyja to budowaniu bez uciążliwych przestojów i ciągłego przesuwania terminu zakończenia.

Technologia drewniana pozwala na stworzenie wymarzonego domu w dowolnym stylu – od tradycyjnych 
dworków, przez chaty góralskie, wiejskie domki aż po nowoczesne domy mieszkalne cechujące się surową styli-
styką. Drewno można łączyć z innymi materiałami, jak szkło, stal czy kamień. Wszystko zależy od preferencji, 
wyobraźni i zasobów środków pieniężnych.

Budowle z drewna wymagają prostych i czytelnych konstrukcji, jednakże tym samym zapewniają bardzo 
dobre parametry wytrzymałościowe oraz odporność na warunki zewnętrzne. Są one także lżejsze od domów 
murowanych, posiadają mniejsze obciążenia konstrukcyjne, dzięki czemu nie wymagają specjalnych dodatko-
wych wzmocnień w postaci tradycyjnych fundamentów czy stropów żelbetowych. Ponadto mogą być budowane 
na terenach słabonośnych.

Prawidłowo wykonany dom drewniany zapewnia wygodę i komfort użytkowania. Domy te cechują się wyso-
kimi parametrami cieplnymi, akustycznymi i przeciwwilgociowymi. Nie należy również obawiać się o własne 
bezpieczeństwo z powodu użytych do budowy łatwopalnych materiałów, ponieważ optymalne zabezpieczenie 
spełnia rygorystyczne warunki ochrony przeciwpożarowej.

Niewątpliwie warto inwestować w budowę domów drewnianych, ponieważ stanowią one optymalną i no-
woczesną alternatywę dla całorocznych domów murowanych. Dobrze wysuszone i zaimpregnowane drewno 
jest funkcjonalnym i trwałym materiałem konstrukcyjnym, który posiada zdolność do samoregulacji, dzięki 
czemu we wnętrzu panuje korzystny mikroklimat. To właśnie dlatego całoroczne domy z drewna mają opinię 
zdrowych i przyjaznych w użytkowaniu.

Budownictwo z drewna posiada wiele niewątpliwych zalet, jednakże warto mieć na uwadze, iż osiągnięcie 
zamierzonego efektu w dużej mierze zależy od odpowiedniej i rzetelnej obróbki drewna. Budowa domów 
jedno- i wielorodzinnych przez spółkę Polskie Domy Drewniane, która będzie operatorem mieszkaniowym 
działającym w ramach programu „Mieszkanie +”, sprawi, iż w znacznej mierze rozwiną się przedsiębiorstwa, 
których profilem działalności są energooszczędne budownictwo drewniane, ekobudownictwo i nowoczesne 
technologie w budownictwie.

Nowe przepisy dotyczące budownictwa drewnianego pozytywnie wpłyną na konkurencyjność sektora 
mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, poprzez zwiększenie skali zamówień i działalności PDD. Spółka 
niezmiennie dążyć będzie do pozyskiwania lub tworzenia nowych technologii w zakresie produkcji drewna, 
co umożliwi podmiotom komercyjnym korzystanie z przyjętych rozwiązań. Obecnie po pozyskaniu w formie 
surowca w Polsce zdecydowana większość drewna konstrukcyjnego transportowana jest za granicę, gdzie 
wyspecjalizowane firmy przygotowują materiał do stanu umożliwiającego wykorzystanie budowlane. Dopiero 
w następnej kolejności drewno trafia do polskich firm, gdzie jest stosowane do produkcji prefabrykatów. Warto 
zadbać o rozwój rodzimej technologii, ponieważ może to pozytywnie oddziaływać na budownictwo drewniane 
i w przyszłości znacznie obniżyć koszty budowy, a w dalekiej perspektywie wpłynąć na spadek cen nierucho-
mości.
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Stworzenie warunków do rozwoju branży ekologicznego budownictwa drewnianego jest elementem pro-
wadzenia polityki zrównoważonego rozwoju. Doskonałym przykładem jest ograniczenie emisji dwutlenku 
węgla, który powstaje przy produkcji materiałów budowlanych używanych w technologii murowanej. Dzięki 
budowie całorocznych domów drewnianych można propagować efektywne wykorzystanie surowca drzewnego 
i przeciwdziałać zmianom klimatu.

Jak zaznaczyłem wcześniej, wspieraniem tego rodzaju budownictwa mieszkalnego przy zastosowaniu drew-
na ma zająć się specjalnie powołana spółka akcyjna Polskie Domy Drewniane, której założycielem będą Lasy 
Państwowe, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska.

Spółka zamierza budować domy jedno- i wielorodzinne na gruntach Skarbu Państwa (Lasy Państwowe), 
zaś Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Bank Ochrony Środowiska mają sfi-
nansować budowę domów.

Budowa ma na celu zwiększenie dostępności mieszkań, zwłaszcza dla osób o umiarkowanych dochodach. 
Obecnie w Polsce można zaobserwować niską dostępność mieszkań oraz ich deficyt, co jest dość mocno wi-
doczne, zwłaszcza w porównaniu z krajami Europy Zachodniej.

Przedstawione rozwiązania wydają się trafione, choćby ze względu na możliwość późniejszego wykupu 
mieszkania. Co więcej, budowanie domów drewnianych ma stopniowo powodować zmniejszenie zanieczyszczeń 
powietrza dzięki tzw. niskiej emisji. 

Moim zdaniem stworzenie nowej spółki Skarbu Państwa, która będzie zajmowała się budową domów 
drewnianych i tym samym realizowała rządowy program „Mieszkanie +”, jest dobrym rozwiązaniem, i dlatego 
pozytywnie rekomenduję omawianą ustawę.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 28. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Długo oczekiwane zmiany wprowadzane na mocy ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz 
ustawy – Prawo celne wydają się niezwykle korzystne i potrzebne dla szeregu podmiotów, których te zmiany 
dotyczą. Zaakceptowanie procedowanej ustawy w przyjętym przez Sejm kształcie doprowadzi przede wszystkim 
do uproszczenia i ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej związanej z wyrobami akcyzowymi oraz 
do ograniczenia kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem tego typu działalności.

W pierwszej kolejności należy wskazać, iż ustawa przewiduje przede wszystkim zerową stawkę akcyzy na 
gaz ziemny CNG (sprężony) i LNG (skroplony) przeznaczony do napędu silników spalinowych. Rozwiązanie 
takie ma na celu zachęcenie do dalszego wprowadzania w komunikacji miejskiej pojazdów napędzanych właśnie 
tego typu paliwem, co w dalszej perspektywie powinno przysłużyć się istotnej redukcji smogu. Jako że problem 
ten staje się zwłaszcza w większych miastach coraz poważniejszy, ważne jest podejmowanie wszelkich działań 
pozwalających na choćby częściową eliminację uwalniania do atmosfery szkodliwych substancji. Gaz ziemny 
jest jednym z najbardziej ekologicznych paliw silnikowych, dlatego też jego swoista promocja związana z ob-
niżeniem stawki akcyzy jest jak najbardziej słuszna i potrzebna. Procedowane zmiany w tym zakresie dadzą 
także istotny impuls gospodarczy dzięki spadkowi cen gazu ziemnego przeznaczonego do celów silnikowych. 
Wprowadzenie zerowej stawki akcyzy na gaz CNG i LNG stanowić może bowiem dodatkowy bodziec do roz-
woju infrastruktury gazowej w państwie.

Ponadto należy zauważyć, że w ustawie pojawia się szereg uproszczeń związanych z funkcjonowaniem 
podatku akcyzowego, co idealnie wpisuje się w linię stopniowo wprowadzanego nowego systemu ułatwień dla 
przedsiębiorców związanego z priorytetowym programem rządu, tzw. konstytucją dla biznesu. Niewątpliwie 
korzystna z punktu widzenia zarówno przedsiębiorcy, jak i administracji państwowej jest m.in. rezygnacja ze 
stosowania czasochłonnego i generującego zazwyczaj wysokie koszty papierowego dokumentu dostawy na rzecz 
dokumentu w formie elektronicznej (tzw. e-DD). Rozwiązanie takie powinno ograniczyć koszty działalności 
gospodarczej ponoszone przez przedsiębiorców i stanowi kolejny element stopniowej informatyzacji państwa. 
Innym słusznym ułatwieniem jest stosowne wyłączenie z opodatkowania akcyzą ubytków powstających pod-
czas produkcji piwa i wyrobów winiarskich, co już od dłuższego czasu stanowiło przedmiot żarliwej dyskusji 
społecznej. Niezwykle istotne są także zmiany mające na celu wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych 
w zakresie stosowania właściwych stawek akcyzy w przypadku wyrobów energetycznych przeznaczonych do 
celów innych niż napędowe lub opałowe, a także usunięcie wątpliwości w zakresie właściwości organów po-
datkowych do orzekania w sprawie zwrotu akcyzy przy dostawie wewnątrzwspólnotowej i eksporcie wyrobów 
akcyzowych. Nadto, pozytywnie należy ocenić zmiany w prawie celnym wprowadzające w przepisach celnych 
sposób naliczania i poboru odsetek pobieranych od należności celnych analogiczny do tego, jaki obowiązuje w or-
dynacji podatkowej. Uregulowania takie prowadzą bowiem do ujednolicenia systemu podatkowego w państwie.

W podsumowaniu należy podnieść, iż proponowane zmiany są w pełni logiczne i uzasadnione słusznymi 
interesami wielu podatników. Procedowana ustawa realizuje bowiem istotne cele zarówno w sferze uproszczeń 
organizacyjno-technicznych dla przedsiębiorców, jak i w sferze ochrony środowiska.

Mając na uwadze powyższe spostrzeżenia, wyrażam pełne poparcie dla proponowanych zmian. Dziękuję 
bardzo za uwagę.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o ponowną analizę projektu nowelizacji kodeksu karnego 

przewidującego zaostrzenie kar wymierzanych w wyrokach łącznych. Dokument zapowiada bowiem całkowite 
odejście od tej możliwości.

Oczywiście są w polskim sądownictwie przypadki, w których wyroki łączne przyczyniają się do absurdal-
nego obniżenia kary, ale mogą też one przyczynić się do jej zawyżenia – zachwiać proporcje przy orzekaniu. 
Wiele problemów może pojawić się także w wyznaczaniu kar przeciwko mieniu oraz kradzieży. Brak połączenia 
spraw prowadzonych przez różne prokuratury może przyczynić się do rozdrobnienia wyroków, jeśli sprawy 
nie zostaną połączone na etapie postępowania przygotowawczego. Przykładem mogą być tu przestępstwa in-
ternetowe, gdzie poszkodowanych może być wiele osób.

Wobec powyższego zwracam uwagę na wypracowanie takiego rozwiązania, które pozwoli na wymianę in-
formacji dotyczących przestępstw i ponowne rozważenie, czy odstępstwo od wyroków łącznych nie przyczyni 
się do zaburzenia proporcji wydawania wyroków.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wyrażam swoje poparcie dla stanowiska Prezydium Naczelnej Rady 

Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich z dnia 6 lipca br.
Ww. organy wyraźnie wskazują, że ministerstwo nie dotrzymuje ustaleń porozumienia zawartego z mini-

strem zdrowia w lutym 2018 r. po protestach lekarzy rezydentów oraz permanentnie omija środowisko lekarskie 
w pracach nad ustawami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio lekarzy.

W myśl stanowiska tryb procedowania ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw i jej nocne przegłosowanie w dniu 5 lipca br. 
pokazuje, że stanowisko oraz opinia samorządu lekarskiego nie są w ogóle brane pod uwagę. W sejmowym 
głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki sejmowej Komisji Zdrowia.

Obecny stan służby zdrowia w Polsce jest daleki od oczekiwań społeczeństwa i jeszcze przez wiele lat będzie 
wymagał współpracy ze środowiskiem lekarskim. Apeluję o podjęcie realnego dialogu z przedstawicielami 
lekarzy. Ma to bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo zdrowotne obywateli RP.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Macieja Grubskiego

Oświadczenie skierowane do ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława Gowina

Szanowny Panie Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego!
W związku z uchwaleniem ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., a w szcze-

gólności z treścią przepisu art. 67 ust. 4: „Jeżeli pozwala na to specyfika kształcenia na studiach na określo-
nym kierunku, część efektów uczenia się objętych programem studiów może być uzyskana w ramach zajęć 
prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość przy wykorzystaniu infrastruktury 
i oprogramowania zapewniających synchroniczną i asynchroniczną interakcję między studentami i osobami 
prowadzącymi zajęcia”, pragnę polecić Pana uwadze następujące kwestie, które w mojej ocenie mają istotne 
znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania szkolnictwa wyższego i jako takie wymagają pilnego wyjaśnienia 
lub dodatkowej interwencji ustawodawczej.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym w art. 160 stanowi, że organizację i tok 
studiów określa uczelnia wyższa w regulaminie studiów. Taka konstrukcja pozostawia uczelniom bardzo sze-
roką autonomię w zakresie ustalania metod nauczania poprzez wskazanie ich w regulaminie studiów. Jedynym 
ograniczeniem w tym zakresie jest rozporządzenie ministra nauki i szkolnictwa wyższego z dnia 25 września 
2007 r. w sprawie warunków, jakie muszą być spełnione, aby zajęcia dydaktyczne na studiach mogły być pro-
wadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określa, że maksymalnie 60% zajęć 
może być prowadzone za pośrednictwem środków komunikowania na odległość.

Kształcenie w trybie online na uczelniach wyższych stosowane jest w większości krajów Unii Europejskiej. 
Jest to nowoczesna metoda, z której coraz chętniej korzystają studenci. Studia online umożliwiają naukę na 
wysokim poziomie, zapewniając dostęp do profesjonalnej kadry nauczycieli akademickich w dowolnym miej-
scu i czasie. Pozwalają w sposób efektywny łączyć naukę z pracą zawodową. Coraz więcej uczelni, w tym 
uczelnie polskie, przechodzi na kształcenie internetowe swoich studentów, wykorzystując do prowadzenia tej 
formy nauki odpowiednie środki komunikacji na odległość, a w szczególności specjalnie do tego stworzone 
platformy naukowe. Niejednokrotnie jest to jedyna możliwość uzyskania wykształcenia wyższego przez osoby 
mieszkające daleko od ośrodków akademickich, jak również przez osoby niepełnosprawne.

Współcześni psychologowie wypracowali nowe formy kształcenia, które w skrócie nazywa się „warsztat 
– trening – projekt”. Dają one możliwość znacznego pogłębienia kontaktu ze studentem i zintensyfikowanie 
relacji student – wykładowca. Formy te stosowane są w nauczaniu online i według najnowszych badań lepiej 
przygotowują do wykonywania pracy zawodowej. Podnieść trzeba, że przekazywanie wiedzy online (dostęp-
nej zawsze i wszędzie) jest efektywniejsze niż w formie wykładów stacjonarnych, możliwość nawiązania 
bezpośredniego połączenia internetowego z nauczycielem akademickim pozwala zaś studentom doświadczyć 
pogłębionego treningu emocjonalnego.

Wydaje się naturalne, że uczelnie wyższe, dysponując wykształconą kadrą, materiałami dydaktycznymi 
oraz specjalistycznymi platformami naukowymi, powinny w sposób samodzielny określać sposób oraz formę 
edukacji i kontaktu ze swoimi studentami.

Uchwalona w dniu 20 lipca 2018 r. ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zmierza w kierunku 
ograniczenia kształcenia w systemie online, utrudniając tym samym wielu osobom dostęp do nauki. Przyjęte 
uregulowania dotyczące nauczania internetowego wydają się nieprecyzyjne, odbierają uczelniom autonomię 
w tym właśnie zakresie i dają pole do uznaniowej interpretacji organom kontrolnym, a w skrajnym przypadku 
mogą doprowadzić do zamknięcia tej formy kształcenia. Również treść projektu rozporządzenia ministra nauki 
i szkolnictwa wyższego z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie studiów, regulującego między innymi wymagania do-
tyczące prowadzenia zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość oraz maksymalnej liczby 
punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach tego kształcenia, prowadzi do wymienionych wniosków.

W tym stanie rzeczy zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi, czy na poziomie re-
gulacji podustawowych możliwe jest zwiększenie liczby godzin zajęć dydaktycznych realizowanych za pomocą 
metod zdalnych. Dotychczasowe zapisy pozwalają realizować w ten sposób 60% ogólnej liczby zajęć dydak-
tycznych określonych w programach kształcenia, nowe rozporządzenie zakłada zaś, że liczba punktów ECTS, 
jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, nie 
może być większa niż 30% ogólnej liczby punktów ECTS na studiach.
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Założenia te nie spełniają oczekiwań środowiska akademickiego, które spodziewało się zwiększenia moż-
liwości korzystania z nowoczesnych kanałów komunikacji pomiędzy nauczycielem a studentem.

Czy zatem możliwe jest spełnienie tych oczekiwań i odwrócenie proponowanej proporcji, tak aby 70% 
ogólnej liczby zajęć na studiach mogło być realizowane przy wykorzystaniu metod zdalnych?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Grubski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Maria Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Jak podaje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, rośnie liczba wniosków o przyznanie świadczenia emerytalnego 
składanych przez nauczycieli. Duży wzrost liczby tych wniosków nastąpił w 2017 roku, kiedy co kwartał jest 
składanych około tysiąca w/w wniosków. Ta sytuacja powoduje, że zaczyna brakować nauczycieli w niektórych 
regionach kraju, np. według danych MEN w województwie mazowieckim jest 3000 wakatów. 

Proszę o informację, jakie działania zamierza podjąć resort, aby zniwelować braki kadry nauczycielskiej 
w placówkach szkolnych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku tygodni nie świadczy usług firma przewozowa (…), która realizowała przewozy pasażerskie po-

między gminami na terenie północnego Mazowsza. Poszczególne samorządy podjęły starania uruchomienia 
przewozów przez innych przewoźników, jednak z miernymi skutkami. W powiecie ciechanowskim zostały np. 
uruchomione przewozy na pięciu liniach, co tylko w niewielkim stopniu rozwiązuje problem dojazdów osób 
do miast regionu.

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rozgoryczeni mieszkańcy, którzy nie mogą dojechać do pracy na 
czas lub wręcz nie mogą dojechać do innego miasta w regionie z powodu braku połączeń. Ta sytuacja stwarza 
wrażenie degradacji komunikacyjnej w regionie, tym bardziej że firma (…), nie świadcząc usług, żąda opłat za 
zatrzymywanie się potencjalnych przewoźników na terenie dawnego dworca autobusowego.

Czy są prowadzone prace nad unormowaniem sytuacji w przewozach pasażerskich w regionach, gdzie 
dotychczasowy przewoźnik (…) zakończył świadczenie usług?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

W ostatnich dniach czerwca została zakończona inwestycja rewitalizacji terenu przed dworcem PKP 
w Ciechanowie. Dzięki zaangażowaniu Rady Miasta Ciechanowa i władz miasta teren przed dworcem PKP 
zyskał nowy wygląd. Zostały utworzone miejsca parkingowe na asfaltowym podłożu, wykonano ścieżki rowe-
rowe, przybyło też wiele nasadzeń drzew i krzewów. Cała inwestycja została zaprojektowana i wykonana, aby 
podróżni korzystający z usług PKP mieli jak najlepsze warunki dotarcia do dworca PKP.

Niestety pozostały teren znajdujący się pod zarządem PKP jest w bardzo złym stanie. Cała przestrzeń przyle-
gająca do zrewitalizowanego terenu nie jest w żaden sposób utwardzona, a podczas opadów deszczu, zwłaszcza 
w okresie jesienno-zimowym, pojazdy podróżnych często zapadają się w gliniastym podłożu. 

Czy w związku z tym są projektowane prace nad utwardzeniem opisanego terenu?

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Podczas ostatniej konferencji minister rolnictwa i rozwoju wsi zadeklarował zmiany w zagospodarowaniu 
3 milionów ha nieużytków pozostających w gestii resortu. Ten areał ma być przeznaczony pod hodowlę zwierząt 
przeżuwaczy, co przyczyni się do wzrostu produkcji zwierząt rzeźnych. Pozytywna jest informacja o wsparciu 
hodowli owiec na terenach górskich.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele hodowców owiec z terenów nizinnych z zapy-
taniem, czy podobne wsparcie jest przewidywane i dla nich. W związku z tym proszę o informacje, na jakich 
zasadach będzie udzielana pomoc w rozwoju hodowli owiec rzeźnych.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezydent m.st. Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz

W dniu 16.05.2018 r. złożyłem oświadczenie w sprawie postępowania prowadzonego w sprawie ustalenia 
i wypłaty odszkodowania na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle Zacisze” za grunt położony przy ul. 
Uznamskiej w warszawskiej dzielnicy Targówek.

W udzielonej odpowiedzi zawarta jest informacja o trwającej procedurze przygotowania działek do sprzedaży, 
która ze względu na skomplikowanie może trwać dłuższy czas. Po kolejnych spotkaniach z przedstawicielami 
spółdzielni wiadomo, że proponują oni, aby zrealizować transakcję w formie aktu notarialnego, „kompensaty” 
odszkodowania za przejętą ul. Uznamską, za osiem działek, które są gotowe do zamiany (I etap), a dopiero 
po zakończeniu procedury wydzielenia z działek nr 2/13 i 270 części pod drogi dokonać dalszego rozliczenia 
stron (II etap).

Proszę o informację o stanowisku urzędu w sprawie tej propozycji.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę 

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Na dnie Bałtyku, w odległości ok. 6 mil na południowy wschód od Helu, spoczywa wrak tankowca T/S 

Franken. Statek ten jest największym wrakiem spoczywającym na dnie Zatoki Gdańskiej i, jak wynika z badań 
naukowców, prawdopodobnie także najbardziej niebezpiecznym.

T/S Franken w czasie II wojny światowej był zaopatrzeniowcem Kriegsmarine i mógł przewozić około 9 500 
ton różnego rodzaju paliwa oraz 300 ton olejów smarnych. Według wyliczeń, w chwili zatopienia w kwietniu 
1945 r. statek był niemal w pełni załadowany. Z analizy zniszczeń wraku wynika, że w nieuszkodzonych zbior-
nikach T/S Franken może do dziś zalegać ponad 5 000 ton oleju napędowego i 1 000 ton produktów naftowych 
(łącznie około 1 500 000 litrów paliwa).

Wrak statku w słonym środowisku morskim ulega ciągłej degradacji. Specjaliści szacują, że z 10-milimetro-
wego poszycia statku w ciągu ostatnich 70 lat ubyło około 7 milimetrów stali. W związku z tym w niedalekiej 
przyszłości może dojść do załamania się wraku pod wpływem własnego ciężaru i siły prądów morskich, do 
rozszczelnienia zbiorników z paliwem i tragicznego w skutkach wycieku.

Potencjalny wyciek może zniszczyć polskie Wybrzeże i plaże w rejonie od miejscowości Piaski aż po Hel. 
Zanieczyszczone zostaną niezwykle cenne przyrodniczo obszary Natura 2000 zlokalizowane w rejonie zatoki, 
m. in. obszar Zatoki Puckiej i Półwyspu Helskiego, obszar Klifów i Rafy Kamiennej Orłowa, obszar Ostoi 
w ujściu Wisły i obszar Ujścia Wisły oraz Zalewu Wiślanego i Mierzei Wiślanej.

Tego typu wyciek byłby bezprecedensową katastrofą nie tylko w wymiarze ekologicznym, ale także gospo-
darczym. Ogromna część mieszkańców zagrożonej części wybrzeża utrzymuje się z rybołówstwa i turystyki, 
a na skutek zanieczyszczenia o takiej skali ich działalność z pewnością musiałaby dobiec końca.

Powszechnie akceptowanym rozwiązaniem naglącego problemu T/S Franken jest wypompowanie zalega-
jącego we wraku paliwa.

Szanowny Panie Ministrze, mając na względzie wskazane okoliczności, zwracam się do Pana o jak najszybsze 
podjęcie działań w przedstawionej sprawie.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W odpowiedzi z dnia 16 lipca 2018 r. (nr RPW 21738/2018) na moje oświadczenie złożone podczas 61. po-

siedzenia Senatu RP w sprawie liczebności obsady jednostek Policji w miejscowościach nadmorskich w trakcie 
trwania sezonu turystycznego, przedstawiono – powołując się na dane przekazane przez KGP i GUS – kryteria 
podziału etatów Policji oraz stan etatowy w województwie pomorskim. Z tych danych wynika, że rozdyspono-
wanie sił Policji jest rażąco nierównomierne. W sezonie letnim odbywa się to kosztem kurortów nadmorskich, 
takich jak miasto Łeba. Według szacunków Lokalnej Informacji Turystycznej w Łebie w okresie szczytu se-
zonu turystycznego (tj. 15.07–15.08) w kurorcie przebywa jednocześnie ok. 100 000 osób, a średnia ich liczba 
(razem z mieszkańcami) podczas sezonu wynosi ok. 55 000 osób. Taki stan skutkuje ogromną dysproporcją 
w przydziale funkcjonariuszy. Za obraz skali problemu niech posłużą przybliżone wartości co do liczby osób 
przypadających na jednego funkcjonariusza Policji.

Tabela nr 1. Zestawienie statystyk na podstawie danych KGP, GUS, LOT Łeba oraz przybliżona liczba osób 
przypadających na 1 policjanta na przykładzie wybranych jednostek Policji województwa pomorskiego.

Pow. Ludność Ludność 
w gminach** etaty stałe dodatkowe siły

Średnia liczba 
ludności w sezonie 

letnim
liczba osób/ 1 policjant

Powiat 
lęborski 706 km2 66333 138 481 osób

Lębork (KPP) 35374 35374 122 290osób

Łeba 
(komisariat) 3760 3760 16 12

ok. 55 000 
w szczycie sezonu – 

ok. 100 000

1964 osoby w szczycie 
sezonu – 3571 osób

Powiat 
bytowski 2192 km2 79134 152 521 osób

Bytów (KPP) 17033 25375 106 239 osób

Miastko 
(komisariat) 10738 19882 46 432 osoby*

Powiat 
kartuski 1121 km2 133841 183 731 osób

Kartuzy (KPP) 14765 33512 128 262 osoby*

Sierakowice 
(komisariat) 6885 19214 20 961 osób*

Żukowo 
(komisariat) 6540 34966 35 999 osób *

Powiat 
wejherowski 2185 km2 213803 312 685 osób

Wejherowo 
(KPP) 50039 75371*** 186 405 osób*

Reda 
(komisariat) 22778 22778 32 711 osób

Rumia 
(komisariat) 48317 48317 62 779 osób

Szemud 
(komisariat) 1835 17452 16 1090 osób*

Gniewino 
(komisariat) 1940 7497 16 469 osób*

*w gminach
** liczba ludności w gminach
***suma miasto + gmina wiejska
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Latem populacja w nadmorskich miejscowościach drastycznie wzrasta. W związku z powyższym proszę 
o ustosunkowanie się do tak zobrazowanej statystyki, a także o odpowiedź na ważne w kontekście bezpie-
czeństwa mieszkańców i turystów pytanie: czy 1 funkcjonariusz Policji jest w stanie zapewnić bezpieczeństwo 
ponad 3,5 tys. osób?

Szanowny Panie Ministrze, na podstawie przykładu miasta Łeby jeszcze raz apeluję o głębszą analizę sytuacji 
i podjęcie próby systemowego rozwiązania problemu, z którym każdego roku borykają się turystyczne kurorty. 
Proszę pamiętać, że wakacje to czas, kiedy wśród wielu osób wzrasta skłonność do podejmowania ryzykownych 
zachowań. Uważam, że Koncepcja przedsięwzięć prewencyjnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku 
w zakresie zabezpieczenia sezonu letniego oraz obowiązujące zarządzenie nr 88 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 1 lutego 2011 r. w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji (Dz.Urz. KGP nr 2, poz. 7 z późn. zm.) nie 
zapewniają należytego bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom.

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Coraz więcej przedsiębiorstw rezygnuje z udziału w postępowaniach, które są dla nich nierentowne. Nie 

chcą się już godzić na kontrakty, w których nie uwzględnia się indeksacji cen. Jak twierdzą, to prosta droga 
w kierunku utraty rentowności. Odbija się to na płynności firm, a to może prowadzić w stronę ich upadłości. 
Nawet giganci branży przyznają, że już ich zwyczajnie nie stać na stawanie w przetargach, gdzie zamawiający 
przewidział wynagrodzenie poniżej kosztów rynkowych.

Zdaniem firm budowlanych sytuacja w branży pogorszyła się tak bardzo, że potrzebna jest interwencja 
państwa. Ale, co ciekawe, nie tylko na przyszłość. Żądają, by rząd przeznaczył dodatkowe 10 miliardów zł na 
dotychczasowe inwestycje. Chcą po prostu rekompensaty poniesionych strat z tytułu kontraktów zawartych na 
niekorzystnych warunkach.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację, co wyżej opisanej sprawie zamierza zrobić mini-
sterstwo.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zanim sądy wydadzą podejrzanego, będą badać stan praworządności w Polsce. Trybunał Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej dostrzegł nieprawidłowości w polskim sądownictwie, o czym oficjalnie zakomunikował. 
Wprawdzie nie uznaje on prowadzonej przeciw naszemu krajowi procedury praworządności za wystarczający 
powód do odmawiania wykonania europejskiego nakazu aresztowania (ENA), ale zaleca szczególną ostrożność.

Eksperci uważają, że skutkiem tego będzie m.in. wydłużenie procedury ENA. Zanim sądy wydadzą po-
dejrzanego, będą badać stan praworządności. Polska będzie jedynym krajem UE, wobec którego stosuje się te 
praktyki. Eksperci podkreślają również, że nie są to jedyne konsekwencje. Jeżeli sądy, do których kierowane 
są ENA, będą stały na gruncie wyroku TSUE, to możemy mieć kłopot ze ściągnięciem podejrzanych do kraju.

Bardzo proszę o informację w wyżej opisanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Sprawność postępowań sądowych jest coraz niższa. Najnowsze statystyki Ministerstwa Sprawiedliwości są 

takie: w 2015 r. proces w sądzie rejonowym trwał średnio 4 miesiące, a w 2017 r. – 5,4 miesiąca; na załatwienie 
sprawy rodzinnej trzeba czekać 5 miesięcy, pod warunkiem, że to nie rozwód. Te potrafią ciągnąć się latami. 
Nie szybciej udaje się załatwiać sprawy pracownicze – na ich rozstrzygnięcie trzeba czekać prawie 9 miesięcy 
(w przypadku ubezpieczeniowych – tyle samo). Przedsiębiorca mający problem gospodarczy musi się uzbroić 
w cierpliwość na ponad 14 miesięcy – pod warunkiem, że sprawa nie jest zbyt skomplikowana.

Bardzo proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić w wyżej opisanej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Dzięki licznym inicjatywom rządowym, samorządowym oraz innym działaniom społecznym rok 2018 obfituje 

w liczne wydarzenia kulturalne i edukacyjne, które przybliżają dzieciom i młodzieży wydarzenia historyczne 
związane ze stuleciem odzyskania niepodległości. Wiele działań na tym polu podejmuje również Ministerstwo 
Edukacji Narodowej, które realizuje akcję „Rok dla Niepodległej”. Wszystkie te inicjatywy z pewnością przy-
czyniają się do pozytywnych zmian społecznych, przede wszystkim umacniają postawy patriotyczne wśród 
młodych ludzi oraz ich zainteresowanie historią najnowszą Polski.

Rozwój edukacji patriotycznej w polskiej szkole to jeden z priorytetów nowoczesnego wychowania dzieci 
i młodzieży, przyczyniający się do wzmacniania poczucia tożsamości narodowej, a także przywiązania do 
historii i tradycji, zarówno narodowych, jak i regionalnych.

Mając na uwadze efektywność i kompleksowość takich działań należy życzyć sobie, aby nie zakończyły się 
one wraz z zamknięciem tegorocznych obchodów Święta Niepodległości, ale aby dobre doświadczenia, jakie 
płyną z tej aktywności nauczycieli, wychowawców, rodziców i uczniów, były podtrzymywane i rozwijane 
także w kolejnych latach.

Dlatego pragnę zwrócić uwagę na potrzebę wyraźnego uwzględnienia edukacji regionalnej w programach 
nauczania w polskiej szkole, co jest w mojej ocenie możliwe do realizacji poprzez większe nasycenie obowiązują-
cych programów nauczania treściami związanymi z regionem, jak również poprzez dodanie do tych programów 
treści specyficznych dla regionu. Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, że aktualnie problematyka ta 
uwzględniona jest w programach nauczania w poszczególnych szkołach w różnym zakresie. Tymczasem proces 
wychowania oraz kształtowania tożsamości człowieka związanego ze swoją ziemią i kulturą jest szczególnie 
ważny m.in. z uwagi na potrzebę umacniania tożsamości regionalnej i narodowej, jak też potrzebę budowania 
silnej relacji emocjonalnej pomiędzy młodymi ludźmi a ich lokalnym otoczeniem. Oprócz zapewnienia dobrych 
warunków do życia może to być jednym z istotniejszych bodźców przeciwdziałających migracji edukacyj-
nej i zarobkowej. Umożliwianie młodym ludziom poznawania własnego dziedzictwa kulturowego, wartości 
i treści regionalnych może pomóc w świadomym określaniu własnej tożsamości, a także znalezieniu własnej 
drogi zawodowej i życiowej zarówno obecnie, jak i w przyszłości. Rozwinięta tożsamość regionalna człowieka 
wskazuje na jego udział w życiu społecznym, w kulturze, pozwala na własną identyfikację oraz interpretację. 
Warto podkreślić, że edukacja regionalna w polskiej szkole powinna służyć także pełniejszemu poznaniu wła-
snej kultury, dziedzictwa historycznego, wydobyciu wartości tkwiących we własnym regionie w kontekście 
wartości narodowych, ogólnoludzkich, mobilizacji do realizacji powinności obywateli wobec kraju i wobec 
swojej „małej ojczyzny”.

Nakreślone tu walory edukacji regionalnej wskazują na jej istotną wartość edukacyjną, poznawczą oraz 
integracyjną, co w dobie licznych zagrożeń wynikających m.in. z globalizacji ma istotne znaczenie dla pa-
triotycznego wychowania młodych ludzi. Dzięki tegorocznym uroczystym obchodom Święta Niepodległości 
zyskujemy wiele doświadczeń przydatnych również w przekazywaniu wartości patriotycznych, związanych 
zarówno z narodem, jak i z regionem.

W związku z tym chciałbym zapytać Panią Minister o plany związane z rozwojem edukacji regionalnej w pol-
skiej szkole, a w szczególności o to, w jakim zakresie jest ona obecnie uwzględniana w programach nauczania 
i czy planuje się zmiany służące wzmocnieniu edukacji regionalnej w programach nauczania w kolejnych latach.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji Marka Zagórskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego wyjątkowo często zgłaszają się osoby, które czują się pokrzywdzone działa-

niem firm telekomunikacyjnych oraz operatorów telewizji satelitarnych i telewizji kablowych. Są to najczęściej 
osoby starsze, bezgranicznie ufające słowom sprzedawców, niewgłębiające się w treść wielostronicowych umów. 
Problemy pojawiają się najczęściej przy kwestiach związanych z przedwczesnym rozwiązaniem umowy i zwią-
zanym z tym naliczaniem kar umownych. Oczywiście tego rodzaju kary są w pełni usankcjonowane zawartą 
umową. Należy jednak pamiętać, że w związku z obszernością tego rodzaju umów większość konsumentów 
zwyczajnie ich nie czyta i podpisuje tylko na podstawie szczątkowych i wybiórczych informacji uzyskanych 
od sprzedawcy usługi.

Rozwiązaniem tego problemu mógłby się stać ustawowy obowiązek dołączania przez te podmioty „wycią-
gu z umowy”. Aby tego rodzaju dokument spełniał swoją funkcję, musiałby być ograniczony treściowo (np. 
limit znaków, limit ilości – 1 strona, określona minimalna wielkość znaku), stanowić pierwszą stronę umowy 
oraz zawierać jej najistotniejsze, z punktu widzenia konsumenta, zapisy, tj. długość umowy, wysokość stałej, 
miesięcznej opłaty oraz koszt ewentualnych kar umownych w przypadku przedwczesnego zerwania umowy.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na pytanie: czy widzi Pan moż-
liwość wpisania ustawowego obowiązku, dla sprzedawców usług dostępu do telewizji kablowych i telewizji 
satelitarnych oraz operatorów telekomunikacyjnych, przygotowywania wyciągów z umów, z najważniejszymi 
ich zapisami, jako obligatoryjnego elementu przy sporządzaniu tego typu umów?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krzysztofa Mroza

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego z prośbą o interwencję zwrócili się przedstawiciele środowiska osób niepełno-

sprawnych. Podnieśli oni kwestię ubezwłasnowolnienia. W tej chwili nie ma dostępnego dla instytucji czy kon-
trahentów rejestru osób ubezwłasnowolnionych. Wskutek braku tego rodzaju zbioru osoby ubezwłasnowolnione, 
choć nie powinny, mogą zawierać umowy cywilnoprawne, w tym z instytucjami rynku finansowego. Umowę 
kredytu czy też pożyczki może co prawda zawrzeć tylko osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, 
jednak nieważność z mocy prawa nie zwalnia osoby ubezwłasnowolnionej z zaciągniętych zobowiązań. Nie 
oznacza to jednak, że ewentualne długi zostaną umorzone. Dłużnik musi w takim przypadku oddać pożyczoną 
kwotę, ale bez odsetek, prowizji czy kar umownych. Doprowadza to do szeregu nadużyć i wykorzystywania 
takich osób, które najczęściej nieświadomie bądź pod naciskiem osób trzecich dokonują tego typu operacji, 
nie zdając sobie sprawy z ich konsekwencji. Należy nadmienić, że informacje o ubezwłasnowolnieniu są już 
w tej chwili dostępne w podsystemie informatycznym ELUD do ewidencjonowania danych o mieszkańcach 
gminy i są wykorzystywane przez np. Państwową Komisję Wyborczą w  celu wykluczenia uczestnictwa osób 
ubezwłasnowolnionych w wyborach powszechnych.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
1. Czy opisany problem jest Panu Ministrowi znany?
2. Czy widzi Pan Minister potrzebę utworzenia wzmiankowanego rejestru osób ubezwłasnowolnionych, 

który byłby dostępny dla instytucji finansowych?

Z poważaniem 
Krzysztof Mróz
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Grzegorza Peczkisa i Mieczysława Golbę

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z zawieszeniem na pomniku Grób Nieznanego Żołnierza na placu marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Warszawie kolejnych korygowanych tablic upamiętniających walki obronne na terenach Kresów z oddziałami 
nacjonalistów ukraińskich zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień. Na tablicy w oryginalnej 
wersji była wyszczególniona miejscowość Bircza wraz z datą walk, jakie odbywały się w jej obronie. Po jednym 
dniu obecności na pomniku tablica została w nocy usunięta i zastąpiona inną, na której Bircza już nie była 
wyszczególniona. Tablica miała być odsłonięta przez pana prezydenta w święto 11 listopada w ubiegłym roku. 
Została jednak odsłonięta przez ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza.

Zwracamy się z prośbą o ustalenie przyczyn wycofania tablicy uwzględniającej Birczę.
1. Kto wydał polecenie zawieszenia tablicy uwzględniającej Birczę?
2. Na czyje polecenie dokonano jej usunięcia? Prosimy o kopię tego polecenia czy decyzji.
3. Co się stało z tablicą? Gdzie jest przechowywana?
4. Co stoi na przeszkodzie przywrócenia oryginalnej tablicy na pomnik?

Pytania te systematycznie pojawiają się na spotkaniach ze społeczeństwem z naszych terenów, Opolszczyzny 
i Podkarpacia, w którym licznie reprezentowani są Kresowiacy oraz ich potomkowie. Równie krytycznie oce-
niają to ogólnokrajowe organizacje, które od kilkudziesięciu lat kultywowały pamięć trudnej historii Kresów 
wbrew przyjmowanej przez PRL zmowie milczenia na ten temat. Niezrozumiałe jest traktowanie wystąpień 
naukowych historyków, np. z IPN w Rzeszowie, którzy badają historyczne aspekty obrony Birczy i wykonują 
opinie czy ekspertyzy w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis 
Mieczysław Golba
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej Leszka Boska

Szanowny Panie Prezesie!
W związku ze zmianami przyjętymi w tym roku przez parlament RP dotyczącymi subsydiowania odna-

wialnych źródeł energii w Polsce zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji o postępowaniach, 
jakie prowadziło państwo polskie, w związku z wprowadzeniem poprzednich zmian w prawie po roku 2016, 
w szczególności zmiany sposobu naliczania podatku od nieruchomości, w której uwzględniono nie tylko fun-
damenty i maszt, lecz również generatory, przekładnie itd. Proszę o wykaz podmiotów zagranicznych, w tym 
banków, również posiadających swoje polskie przedstawicielstwa, które weszły w spór z państwem polskim, 
po wprowadzeniu zmian prawnych po roku 2016 w ramach funkcjonowania subsydiowania OZE.

Ile z tych sporów zakończyło się zawarciem ugody?
Ile z tych sporów zakończyło się niekorzystnymi dla Polski wyrokami, orzeczeniami?
Jakie były skutki finansowych zobowiązań państwa polskiego w związku z zawarciem ugody bądź prze-

granymi postępowaniami?
Jakich zobowiązań podjęło się państwo polskie w ramach zawartych porozumień z podmiotami, które 

weszły w spór?
Jaki wpływ miały prowadzone postępowania i zawarte porozumienia na zapisy zmienionego prawa przywra-

cającego „starą” definicję elektrowni wiatrowych, od których podatek od nieruchomości liczony jest ponownie 
tylko od fundamentów i masztu?

Nowe przepisy zmniejszają dodatkowo obowiązki w zakresie opodatkowywania turbin wiatrowych z datą 
wsteczną, tj. od 1 stycznia 2018 roku.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z przejęciem przez Pana Premiera bezpośredniego nadzoru nad spółkami należącymi do grupy 

kapitałowej Lotos oraz grupy kapitałowej Orlen ponownie zwracam się do Pana Premiera o udzielenie infor-
macji w sprawie planowanego połączenia obu spółek. Odpowiedź ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego 
z dnia 16 maja 2018 r. w tej sprawie była zdawkowa i niewiele wyjaśniała.

W załączeniu ponownie przekazuję Panu Premierowi list pomorskich parlamentarzystów w tej sprawie, 
wraz z ich podpisami.

Z wyrazami szacunku 
Sławomir Rybicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Rybickiego

Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka

Na dnie Zatoki Gdańskiej spoczywa niemiecki tankowiec Franken, który został zatopiony podczas dzia-
łań wojennych. Statek nadal zawiera bardzo duże ilości paliwa i innych niebezpiecznych substancji. Morskie 
instytucje badawcze podjęły działania i opracowały raport, z którego wynika, że istnieje realne zagrożenie 
rozszczelnienia lub zniszczenia zbiorników z paliwem, co doprowadzi do wycieku substancji toksycznych na 
ogromną skalę i skażenie wód Zatoki Gdańskiej.

W związku z tym proszę o następujące informacje.
1. Jakie jest stanowisko ministerstwa wobec opracowanego przez naukowców raportu i zawartych 

w nim wniosków?
2. Jakie działania ministerstwo planuje podjąć w tej materii, tak aby zlikwidować zagrożenie katastrofy 

ekologicznej?
3. Czy ministerstwo zabezpieczy stosowne środki finansowe na działania w celu zapobiegnięcia wy-

ciekowi i skażenia wód Zatoki Gdańskiej?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana powtórnie w imieniu pana J.G., zamieszkałego (…) z prośbą o interwencję i wznowie-

nie postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt V Ko 23/14 
i prawomocnie zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. 
akt AKa 520/14, bądź wniesienie skargi nadzwyczajnej zgodnie z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. 
Wnoszę również o skorzystanie z uprawnień nadzorczych i przeanalizowanie, czy postępowanie o ukaranie 
W.G. jest prowadzone prawidłowo.

Aktem oskarżenia wniesionym w dniu 30 czerwca 2005 r. przez Prokuraturę Rejonową w Środzie 
Wielkopolskiej pan J.G. został oskarżony o przestępstwo z art. 18 §2 kk w zw. z art. 271 kk i art. 286 §1 kk 
w zw. z art. 11 §2 kk. Prokurator wniósł również o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w dniu 18 maja 
2006 r. (sygn. akt II K 85/05) Sąd Rejonowy w Gostyniu wydał postanowienie o zastosowaniu tego środka 
zapobiegawczego na okres 3 miesięcy. Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 5 lipca 2006 r. (sygn. akt IV Kz 
700/06) utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. W dniu 17 lutego 2010 r. pan J.G. został zatrzymany 
i tymczasowo aresztowany. Podczas zatrzymywania w ocenie pana J.G. w wyniku brutalnych działań policji 
doznał on poważnych obrażeń, stwierdzono u niego cechy zawału mięśnia sercowego i został przewieziony do 
szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej.

Pan J.G. złożył zażalenie na zatrzymanie, które jednak Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział II Karny 
pozostawił bez rozpoznania (sygn. akt II Kp 187/10). Następnie dokonał także zawiadomienia o podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w B. podczas 
zatrzymania. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tychach postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. (3 Ds. 
228/10) odmówił wszczęcia śledztwa we wskazanym zakresie wobec stwierdzenia, iż czynu nie popełniono. 
Natomiast śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy podczas badań lekarskich w szpitalu 
wojewódzkim w Bielsku-Białej zostało umorzone (sygn. akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej IX Kp 520/11).

Okoliczność nieuzasadnionego zatrzymania i tymczasowego aresztowania została zdaniem pana J.G. po-
twierdzona w toku postępowania karnego. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyniu z dnia 30 czerwca 2010 r., 
sygn. akt II K 85/05 pan J.G. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. Sąd I instancji w uzasadnieniu 
opisał wiele poważnych błędów poczynionych przez prokuraturę na etapie postępowania przygotowawczego 
i uznał, iż akt oskarżenia nie spełniał ani wymogów merytorycznych, ani formalnych. Następnie Sąd Okręgowy 
w Poznaniu wyrokiem z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt IV Ka 1736/10 uznał apelację prokuratury od 
wyroku Sądu Rejonowego za oczywiście bezzasadną i utrzymał w mocy wydany przez sąd I instancji wyrok.

W świetle powyższego stanu faktycznego pan J.G. w dniu 15 listopada 2011 r. wystąpił o odszkodowanie 
i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i odniesione obrażenia. Pierwszy wyrok w tej 
sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach w dniu 30 listopada 2012 r., sygn. akt V Ko 20/12, 
następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II AKa 95/13 został 
uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Ponowne rozpoznanie sprawy zakończyło 
się wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt V Ko 19/13, który również 
został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt II AKa 119/14 
i sprawa znów trafiła do ponownego rozpoznania. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Katowicach wydał wyrok 
w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt V Ko 23/14, a następnie w dniu 27 lutego 2015 r. zapadł przed Sądem 
Apelacyjnym w Katowicach rażąco niesprawiedliwy i stronniczy wyrok (sygn. akt II AKa 520/14), odmawiający 
panu J.G. żądanego zadośćuczynienia i odszkodowania.

Stan zdrowia pana J.G., a w szczególności stan nogi zmasakrowanej przez policję w dniu 17 lutego 2010 r. 
stale się pogarsza. Dodatkowo pan J.G. jest pozbawiony gwarantowanego konstytucyjnie prawa do opieki 
medycznej z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego i bezdomności. Żona pana J.G., W.G., od wielu lat 
odmawia wpuszczenia go do domu. Pomimo istnienia prawnego obowiązku zgłoszenia go do ubezpieczenia 
społecznego, nie uczyniła tego nawet w sytuacji istnienia bezpośredniego zagrożenia dla jego życia i zdrowia. 
Wskutek tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Inspektorat w Środzie Wielkopolskiej 
w dniu 11 kwietnia 2016 r. złożył do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej (sygn. akt II w 223/16) wniosek 
o ukaranie żony pana J.G. W dniu 12 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok nakazowy, od którego obwiniona złożyła 
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sprzeciw. Od tego czasu aż do dnia 25 października 2017 r. w powyższej sprawie nic się nie działo. Pan J.G. 
podejrzewa, iż bezczynność sądu w tej sprawie wiązała się z oczekiwaniem na termin rozprawy apelacyjnej 
w sprawie o rozwód i jej rozstrzygnięciem, aby nie było konieczności rozstrzygnięcia sprawy z wniosku ZUS. 
W dniu 25 października 2017 r. zapadł wyrok uniewinniający żonę pana J.G., jednak motywy tego rozstrzy-
gnięcia nie są znane. Pan J.G. wnosił do prezesa Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej o udostępnienie 
informacji publicznej związanej z powyższą sprawą, jednak uzyskał decyzję odmowną. Złożył również wniosek 
o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie II W 223/16, jednak sąd odmówił przyjęcia wniosku, na co 
pan J.G. złożył zażalenie. Do tej pory wskazane zażalenie nie zostało rozpoznane ani nie zostało sporządzone 
uzasadnienie wyroku.

W dniu 21 listopada 2017 r. w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zapadł wyrok rozwodowy oczywiście 
sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, bowiem wydanie wyroku rozwodowego jest niedopuszczalne, 
jeśli w wyniku jego wydania jedno z małżonków poniesie rażącą krzywdę z uwagi na chorobę i wymaga po-
mocy. Pan J.G. wniósł o wznowienie tego postępowania i obecnie oczekuje na termin.

W świetle tych okoliczności zdaniem pana J.G., konieczne jest wznowienie postępowania sądowego o przy-
znanie mu zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie.

Biorąc pod uwagę wskazane powyżej okoliczności, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą 
i podjęcie zgodnych z prawem działań pozostających w kompetencji Prokuratora Generalnego. Przede wszyst-
kim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem 
Okręgowym w Katowicach, sygn. akt V Ko 23/14 i prawomocnie zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego 
w Katowicach z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt AKa 520/14, bądź wniesienie skargi nadzwyczajnej zgodnie 
z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posia-
daniu Aresztu Śledczego w Bytomiu, organów prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz wskazanych 
sądów.

Informuję również, iż w dniu 15 lipca 2018 r. pan J.G. przeszedł zawał mięśnia sercowego. Według relacji jego 
najbliższej rodziny jego stan jest krytyczny, dlatego też proszę o niezwłoczne zainteresowanie się jego sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów Mariana Banasia

Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zgłosiła się pani K.S., zam. (…), prowadząca catering (…) w M. Jak twierdzi, 

posiada wyrok sądowy zasądzający jej należności od (…) za zrealizowanie bonów żywnościowych dla górników 
kopalni (…). Rozpoczęła egzekucję komorniczą, ale niestety nie była ona skuteczna. Dlatego złożyła wniosek do 
sądu o wyjawienie majątku (…). W odpowiedzi (…) przedstawiło 5 faktur wystawionych na przedsiębiorstwo 
(…) SA na kwotę ok. 5, 6 milionów zł. Przedsiębiorstwo (…) początkowo potwierdziło, w piśmie do komorni-
ka, iż zaległa w stosunku do (…) kwota wynosi ok. 3,8 miliona, jednak po jakimś czasie wycofało się z tego.

Panie Ministrze!
Wnoszę o przeprowadzenie kontroli w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od 

osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r. w firmie (…) SA., ul. (…); KRS: (…); REGON: (…); NIP: (…) i udzielenie 
informacji o wynikach tej kontroli.

W uzasadnieniu chciałbym podkreślić, że (…) SA w M. przysługują od firmy (…) SA należności na podstawie:
1. faktury nr (…) z 6.10.2014 na kwotę 294677,50 zł, termin płatności: 5.01.2015;
2. faktury nr (…) z 5.12.2014 na kwotę 1577475,00 zł, termin płatności: 5.03.2015;
3. faktury nr (…) z 7.01.2015 na kwotę 1930903,20 zł, termin płatności: 8.04.2015;
4. faktury nr (…) z 6.02.2015 na kwotę 1598606,40 zł, termin płatności: 7.05.2015;
5. faktury nr (…) z 10.03.2015 na kwotę 543660,00 zł, termin płatności: 18.06.2015.

Jak wspomniałem, początkowo w trakcie egzekucji, w piśmie z dnia 8 stycznia 2015 r. do komornika sądo-
wego K.S. w M., sygn. akt Km 40783/14 (…) SA, firma (…) SA potwierdziła swoje zadłużenie wobec (…) SA 
na sumę 3803055 zł (trzech milionów ośmiuset trzech tysięcy pięćdziesięciu pięciu złotych). Jednakże po kilku 
miesiącach firma (…) SA zmieniła zdanie i odmówiła wypłaty. Odmowę uzasadniła tym, iż notą obciążenio-
wą nr (…) obciążyła (…) SA na kwotę 5288772,45 zł (pięciu milionów dwustu osiemdziesięciu ośmiu tysięcy 
siedmiuset siedemdziesięciu dwóch złotych i czterdziestu pięciu groszy). Wskazała nawet, że to (…) SA stało 
się teraz jej dłużnikiem – na kwotę co najmniej kilku milionów złotych. Nie ujawniła jednak tej noty.

Ta odmowa naraża Skarb Państwa na znaczną utratę dochodów, ponieważ bezzasadnie zaniża podstawę 
podatku dochodowego od osób prawnych oraz pomniejsza podatek od towarów i usług o kilka lub kilkanaście 
milionów złotych. Konieczne jest więc zweryfikowanie noty obciążeniowej nr (…) celem ustalenia zasadności 
jej wystawienia i ustalenia jej rzetelności.

W pierwszej kolejności należy sprawdzić, czy i kiedy firma (…) SA przyjęła i potwierdziła pisemnie oraz 
zaksięgowała i rozliczyła w zakresie podatku od towarów i usług (pomniejszyła podatek należny o podatek 
naliczony) oraz podatku dochodowego od osób prawnych (pomniejszyła podstawę opodatkowania o koszty 
uzyskania przychodu) wymienione wcześniej faktury (…) SA:

1. nr (…) z 6.10.2014 na kwotę 294677,50 zł, termin płatności: 5.01.2015;
2. nr (…) z 5.12.2014 na kwotę 1577475,00 zł, termin płatności: 5.03.2015;
3. nr (…) z 7.01.2015 na kwotę 1930903,20 zł, termin płatności: 8.04.2015;
4. nr (…) z 6.02.2015 na kwotę 1598606,40 zł, termin płatności: 7.05.2015;
5. nr (…) z 10.03.2015 na kwotę 543660,00 zł, termin płatności: 18.06.2015.

W tym celu niezbędne jest również zażądanie od (…) SA korespondencji z komornikiem sądowym K.S. 
w M., sygn. Km 40783/14, i noty obciążeniowej nr (…) oraz dokumentacji finansowo-księgowej za 2014, 2015 
i 2016 r., a następnie przesłuchanie członków zarządu na okoliczność rozliczeń z (…) SA w 2014, 2015 i 2016 r., 
rzetelności ksiąg podatkowych i deklaracji podstaw opodatkowania i prawidłowej wysokości podatku od towa-
rów i usług oraz podatku dochodowego od osób prawnych za 2014, 2015 i 2016 r.

Panie Ministrze!
Oświadczenie zawierające postulat dotyczący przeprowadzenia kontroli podatkowej chciałem złożyć na ręce 

naczelnika Pierwszego (…) Urzędu Skarbowego w S., doszedłem jednak do wniosku, że Ministerstwo Finansów 
będzie w tym przypadku bardziej właściwe.

Z poważaniem 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego Jarosława 
Gowina

Od dłuższego czasu gorącym tematem w dyskusji publicznej są plany reformy szkolnictwa wyższego. Ustawa, 
którą proponuje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a której autorem jest Pan Premier, budzi wiele 
kontrowersji nie tylko wśród wykładowców akademickich, władz uczelni wyższych czy samorządowców, ale 
coraz częściej również wśród studentów.

W świetle nowej ustawy kwestie ewaluacji badań humanistycznych czy interdyscyplinarności będą regulo-
wane przez wprowadzenie rozporządzeń wykonawczych. Studenci zwracają uwagę na fakt związany z tym, że 
obecnie takie akty nie zostały wprowadzone, nie były konsultowane ze stroną studencką, a ich umiejscowienie 
w proponowanych przepisach stworzy niepotrzebne zamieszanie. Po przeanalizowaniu treści projektu ustawy 
stwierdzają oni, że nie ma tam jasnych i precyzyjnych odniesień do aktów wykonawczych. Takie działanie 
może w znacznym stopniu utrudnić lub nawet sparaliżować prowadzenie przez nich działalności naukowej.

Kolejne istotne zagrożenia, na które zwracają uwagę studenci to nieprofesjonalizm oraz błędna konstrukcja 
przepisów projektu ustawy. Obawiają się oni, że przedmiotowa ustawa, która ich zdaniem zawiera wiele luk 
prawnych, może być wykorzystywana do podejmowania działań mających na celu osłabienie jednych uczelni lub 
kierunków studiów na rzecz innych. Wyrażają oni głębokie zaniepokojenie w związku z niebezpieczeństwem 
sprzeciwienia się ideałom uniwersyteckim i podejmowaniu sprzecznych z nimi działań.

Szanowny Panie Premierze, projekt ustawy o szkolnictwie wyższym, którego jest Pan autorem, nie przysłuży 
się rozwojowi polskich uczelni wyższych, a co się z tym wiąże, nie wpłynie pozytywnie na rozwój polskiej 
nauki, studentów oraz miejscowości, w których znajdują się ośrodki akademickie. Na proponowanych zmia-
nach najwięcej stracą małe ośrodki, które poza mniejszym dofinansowaniem stracą również swą niezależność 
i integralność.

Szanowny Panie Premierze, polscy studenci nie godzą się na ograniczanie ich możliwości rozwojowych, do 
których mają prawo zapisane w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwracam się do Pana Premiera z prośbą o skierowanie projektu ustawy do konsultacji, również ze środo-
wiskami studentów.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeprowadzenie konsultacji ze środowi-

skami studentów w sprawie przedmiotowego projektu ustawy? Jeśli tak, to proszę o podanie terminu 
i sposobu konsultacji.

2. W jakim terminie kierowany przez Pana Premiera resort planuje przedstawić projekty rozporządzeń 
wykonawczych do poruszonych w powyższym oświadczeniu kwestii pracy naukowej?

3. Czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeprowadzenie zmian w projekcie ustawy, 
polegających na zniwelowaniu istniejących w nim luk prawnych tak, aby chronić interes studentów?

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się organizacje, które przedstawiają mi swoje stanowiska w związku 
z procedowaną zmianą ustawy o odpadach. Jak zaznaczają, ich celem nie jest krytyka wprowadzanych zmian 
mających na celu walkę z samowolą w dziedzinie gospodarowania odpadami, ale wypracowanie takich ustaleń, 
które w jeszcze większym stopniu wpłyną na poprawę sytuacji w tej kwestii.

Wart podkreślenia jest fakt, iż wprowadzenie poprawek, które zostaną przedstawione w tym oświadczeniu, 
nie wpłynie negatywnie na działalność legalnie i uczciwie działających przedsiębiorców, a może pozwolić 
wyeliminować z rynku zakłady omijające prawo.

Proponowane zmiany mogą budzić kontrowersje w odniesieniu do proporcji między środkami przewidzia-
nymi w procesie starania się o pozwolenie na gospodarowanie odpadami. Projekt zakłada, iż taka zgoda może 
być wydana jedynie dla podmiotu zlokalizowanego na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego (MPZP). Przepis ten jest wykluczający dla wielu innych przedsiębiorstw, ponieważ większość 
gmin w Polsce posiada pokrycie MPZP w zaledwie 30%. Oznaczać to będzie, że zakłady usytuowane poza 
MPZP nie będą brane pod uwagę przy wyborze przedsiębiorstwa odpowiedzialnego za składowanie i prze-
twarzanie odpadów.

Przedstawiciele organizacji powołanych do gospodarowania odpadami zwracają również uwagę na niewspół-
mierność kar przewidzianych w projekcie za naruszenie przepisów. Należy karać za przewinienia, jednak należy 
to robić mądrze, tak aby żadna ze stron nie była potraktowana niesprawiedliwie. Wstrzymanie działalności 
powinno dotyczyć tylko przypadków ciężkich zaniedbań ze strony posiadacza odpadów. Jednak obecny projekt 
zakłada karanie przy użyciu tego środka nawet za drobne przewinienia.

Ostatnią kwestią, na którą zwracają uwagę organizacje gospodarujące odpadami, jest fakt, iż do wydania 
zezwolenia wymagane będzie zaczerpnięcie opinii włodarza gminy. Budzi to poważne obawy, zwłaszcza że 
w mniejszych gminach będzie dochodziło do sytuacji wykorzystywania tego narzędzia do walki politycznej 
lub kierowania się własnymi interesami. W celu uniknięcia niejasności w wyborze podmiotu odpowiedzialnego 
w danej gminie za gospodarkę odpadami należałoby wykreślić wspomniany przepis z projektu ustawy.

Szanowny Panie Ministrze, w odniesieniu do powyższego oświadczenia zwracam się do Pana o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania:

1. Czy w trakcie prac nad tworzeniem projektu ustawy nowelizującej były prowadzone konsultacje 
z organizacjami gospodarującymi odpadami? Jeśli tak, to czy były poruszane kwestie opisane w po-
wyższym oświadczeniu? Proszę o upublicznienie ich wniosków.

2. Czy kierowany przez Pana Ministra resort planuje wprowadzenie poprawek zwiększających przej-
rzystość przepisów w zakresie gospodarki odpadami, które zostały przedstawione w powyższym 
oświadczeniu? Jeśli tak, to proszę o podanie harmonogramu planowanych zmian.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Do mojego biura senatorskiego w ostatnim czasie zgłaszają się zaniepokojeni mieszkańcy województwa 
lubuskiego, którzy zwracają moją uwagę na liczne podpalenia składowisk śmieci. Od kilku już lat narasta 
problem legalnych i nielegalnych wysypisk śmieci, na których gromadzi się odpady.

Niestety, jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy problem nadal nie został rozwiązany. Na wysypiskach 
tylko w tym roku wybuchło już ponad 70 niewyjaśnionych pożarów. Z analiz wynika, że w tym roku odpady 
w Polsce płoną co drugi dzień. W kwietniu doszło w Polsce do 62 pożarów, w maju wybuchło kolejnych 9, 
a niedawno (2 czerwca oraz 16 lipca) do zdarzenia doszło w województwie lubuskim (płonęło składowisko 
śmieci w Kartowicach koło Szprotawy oraz w Raculi, dzielnicy Nowe Miasto w Zielonej Górze). Skala tego 
problemu znana jest Ministerstwu Środowiska, które wielokrotnie podkreślało, iż temat jest monitorowany, 
jednak konkretnych działań nie odnotowano.

Szanowny Panie Ministrze, przejście graniczne w Świecku i Gubinku (województwo lubuskie) codziennie 
przekracza blisko 70% przewoźników z Europy udających się dalej, na wschód naszego państwa. Służba Celna, 
która nieustannie strzeże naszych granic i kontroluje każdą ciężarówkę oznaczoną symbolem ADR, jest pewnym 
gwarantem bezpieczeństwa. Jednakże po licznych rozmowach z mieszkańcami w mojej ocenie brakuje również 
odpowiednich służb na granicy, które zaczęłyby kontrolować auta z oznaczeniem literą A (w Unii Europejskiej 
tak oznacza się ODPADY). W ten sposób dużo nielegalnych śmieci zostałoby zatrzymanych na granicy, co 
w konsekwencji pomogłoby znacząco zatrzymać wywóz odpadów na nielegalne wysypiska śmieci w Polsce.

Bardzo proszę Pana Ministra o zabranie stanowiska w tej kwestii oraz odpowiedź na pytanie, czy kierowany 
przez Pana resort dysponuje danymi mówiącymi, ile z dotychczasowych pożarów było spowodowanych upałami, 
a ile celowymi podpaleniami. Jeśli tak, proszę o przedstawienie takich informacji.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Do mojego biura senatorskiego wpłynęło oświadczenie przedstawiające stanowisko radnych Rady Miejskiej 

w Złocieńcu zaniepokojonych faktem, że w związku z planowanym przejęciem przez gminę Złocieniec części 
obszaru znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminy Ostrowice w województwie zachodniopomorskim w pro-
jekcie ustawy nie przewidziano żadnych rozwiązań prawnych mających zapewnić przez Skarb Państwa gminie 
Złocieniec odpowiednie instrumenty ekonomiczno-prawne umożliwiające znalezienie źródeł dofinansowania, 
niezbędnych do wykonania koniecznych inwestycji w celu likwidacji opóźnień rozwojowych na przejętych 
obszarach.

Bardzo proszę o zajęcie stanowiska w sprawie budzącej zaniepokojenie i sprzeciw samorządowców gminy 
Złocieniec oraz gminy Drawsko Pomorskie, które we wspólnym wystąpieniu z dnia 5 czerwca 2018 r. składa-
ły wnioski i propozycje rozwiązań prawnych służących ochronie sytuacji finansowej tych gmin, w związku 
z przejęciem obszarów i zadań – znoszonej z dniem 1 stycznia 2019 r. gminy Ostrowice.

W związku z powyższym zwracam się również z prośbą o podjęcie działań legislacyjnych, eliminujących 
z ustawodawstwa braki w zakresie wspierania samorządów, które nie z własnej winy, po przyłączeniu do nich 
obszarów znoszonych gmin – znajdą się w trudnej sytuacji wynikającej z przyjęcia nowych obowiązków i zadań.

Z wyrazami szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Antoniego Szymańskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Szanowna Pani Minister!
Po zapoznaniu się z raportem NIK pt. „Współpraca szkół z rodzicami w realizacji zadań wychowawczych”, 

KNO.430.009.2017, Nr ewid. 165/2017/P/17/025/KNO, jestem zaniepokojony krytycznymi ocenami, które wiążą 
się z ograniczeniem budowy kapitału zaufania i współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami oraz środowiskiem 
lokalnym.

W informacji NIK wskazano wiele istotnych zagrożeń dla procesu wychowawczego w związku z tym, że 
rola rodziców jest minimalizowana. Szkoła obok realizowanych funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opie-
kuńczej w niedostatecznym stopniu uwzględnia wspólnotowy charakter zachowań dzieci i młodzieży. Rodzice 
i społeczność lokalna, stowarzyszenia i takie organizacje jak harcerstwo nie tworzą – zdaniem autorów raportu 
– spójnego systemu wychowawczego budującego kapitał społeczny tak ważny w innowacyjnym społeczeństwie. 
Istnieje więc ryzyko, że realizowane w szkole cele wychowawcze oraz sposoby ich osiągania nie pokrywają się 
z oczekiwaniami i wymaganiami rodziców.

Zasadniczym wnioskiem płynącym z raportu NIK jest stwierdzenie, że szkoły, podejmując działania w za-
kresie tworzenia warunków do realizacji działalności wychowawczej oraz prowadząc współpracę m.in. z radą 
rodziców oraz instytucjami lokalnymi w zakresie realizowanych oddziaływań wychowawczych, jednocześnie 
nierzadko ograniczały uprawnienia rady rodziców wynikające z przepisów prawa.

Symptomatycznym odkryciem świadczącym o niskim poziomie kapitału społecznego w systemie edukacji 
szkolnej jest zupełne zignorowanie tworzenia rady szkoły. Analizowano 20 szkół i tylko w 1 szkole taka rada 
powstała. W 10 na 20 kontrolowanych szkół nie stworzono warunków do działania organizacji społecznych, 
w tym harcerstwa. Szkoły nie korzystały również z możliwości współpracy z radą rodziców w pracach zespołu 
powypadkowego, w którego skład można było powołać przedstawiciela rady (w 7 kontrolowanych szkołach). 
Ponadto wystąpiły przypadki niezgodnego z prawem wyboru rady rodziców (niedochowanie obowiązku tajności 
głosowania w 2 szkołach) i jej funkcjonowania, współpracy z nią o charakterze okazjonalnym i niedostatecznie 
udokumentowanej.

W kontrolowanych szkołach bardzo często nie uzgadniano z radą rodziców, radą szkoły (których właściwie 
nie powołano), jak również z radą pedagogiczną warunków działalności na terenie szkoły stowarzyszeń i orga-
nizacji pozaszkolnych, których celem statutowym jest działalność wychowawcza. W konsekwencji w szkołach 
tych najczęściej nie prowadzono współpracy z instytucjami i organizacjami pozaszkolnymi lub współpraca ta 
była bardzo ograniczona.

Raport potwierdza inne spostrzeżenia dotyczące słabości systemu wychowawczego, z którymi spotkałem 
się w swojej działalności senatorskiej na polu pobudzania przedsiębiorczości. Dyrektorzy szkół rzadko są za-
interesowani budowaniem spółdzielni uczniowskich bądź innych form aktywności przedsiębiorczej młodych. 
Dzieje się tak dlatego – co podkreślono w raporcie – że niektórzy dyrektorzy mają niską świadomość prawną 
i społeczną odnośnie do znaczenia współpracy z rodzicami w procesie wychowania dzieci. Gdyby potrafili 
pobudzić potencjał rodziców do udziału w innowacyjnych inicjatywach szkolnych, to zapewne konkluzje ra-
portu byłyby bardziej optymistyczne.

Szkoły wspierają rodzinę w jej zadaniach edukacyjnych i socjalizacyjnych. Rodzice jednak powinni być 
pierwszymi zasadniczymi wychowawcami swych dzieci, a nauczyciele mają im pomagać w wypełnianiu tego 
zadania.

Uważam, że trzeba poważnie potraktować wnioski wynikające z kontroli i kierowane do ministra edukacji 
narodowej, które wskazują na konieczność:

1. podjęcia działań informacyjnych skierowanych do rodziców uczniów, dotyczących kompetencji rad 
rodziców oraz wskazania, na co mogą być wydatkowane środki z funduszu rady rodziców;

2. zachęcenia, w ramach zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego, kuratorów oświaty do objęcia nad-
zorem procesów opracowywania i realizacji programów wychowawczo-profilaktycznych w szkołach 
i placówkach.

Wprawdzie NIK we wnioskach jasno tego nie postuluje, ale sens raportu potwierdza, że cenne byłoby bu-
dowanie programów, a nawet polityki gminnej zmierzającej do wzmocnienia współdziałania nie tylko szkoły 
i rodziców, ale także władz samorządowych i organizacji społecznych. Trudne do przecenienia jest zachęcenie 
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do działań w triadzie rodzina – szkoła – gmina, w których stworzone zostaną lokalne programy ujawniające 
efekty synergii w tworzeniu kapitału społecznego.

Proszę o informację, w jakim stopniu i za pomocą jakich działań MEN będzie mogło wykorzystać zalecenia 
NIK już w najbliższym roku szkolnym.

Antoni Szymański
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Wobec zagrożenia dla budowy nowego stopnia wodnego w okolicach Siarzewa, związanego bezpośrednio 

z wypowiedziami członków gabinetu Pana Premiera, po raz kolejny na przestrzeni ostatnich lat pozwolę sobie 
poprosić o interwencję w tej sprawie oraz pozwolę sobie na podniesienie po raz kolejny ważnych argumentów 
świadczących o konieczności realizacji przedmiotowej inwestycji.

Opracowanie planów budowy nowej zapory wodnej w Siarzewie było owocem wieloletnich analiz specja-
listów oraz urzędników. Decyzja o zbudowaniu nowego stopnia na Wiśle wiąże się z występowaniem bezpo-
średniego zagrożenia stanem technicznym zapory we Włocławku. Niestety, biorąc pod uwagę ostatnią decyzję 
Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy, która odmówiła wydania zgody na budowę, realizacja 
tego przedsięwzięcia stoi pod znakiem zapytania.

Pierwsze informacje o pogarszającym się stanie zapory we Włocławku pojawiły się w latach 90., po kontroli 
stanu technicznego przeprowadzonej przez specjalistów z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Okazało 
się, że tama wymaga pilnych prac remontowych, ale nawet one nie rozwiążą problemu. Zapora od początku 
była projektowana jako element całego systemu stopni wodnych – to oznacza, że miała spełniać inne założenia, 
niż gdyby była projektowana jako samodzielny obiekt. Już teraz maksymalna różnica poziomów lustra wody 
przed i za tamą sięga 14 m. W 1999 r. wybudowano tymczasowy próg podpiętrzający, mający choć częściowo 
zminimalizować skutki naporu wody. Wkrótce też do Sejmu trafił projekt uchwały wzywającej rząd do podjęcia 
działań zabezpieczających stopień wodny.

Kolejną ważną dla rozpoczęcia przedmiotowej inwestycji decyzją była m.in. decyzja Komisji Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wodnej (czerwiec 2008 r.). Komisja przyjęła od firmy Hydroprojekt sp. z o.o. „Dokumentację 
przygotowawczą dla zadania: Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek”. Dokumentacja zawie-
rała 5 wariantów rozwiązań możliwych do realizacji. Ostatecznie w styczniu 2009 r. na wniosek Ministerstwa 
Środowiska Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wprowadziło na „Listę projektów indywidualnych dla Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013” zadanie „Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego 
Włocławek: Modernizacja stopnia wodnego we Włocławku i poprawa bezpieczeństwa powodziowego zbiornika 
włocławskiego”.

W marcu 2009 r. Grupa Energa, jako potencjalny wykonawca, wydała oświadczenie w sprawie przygotowania 
analiz lokalizacji nowej elektrowni na Wiśle. W rezultacie opracowywany przez Grupę Energa projekt zakładał 
budowę drugiego stopnia wodnego wraz z elektrownią wodną i infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości 
Siarzewo, położonej w 708. kilometrze Wisły. Planowana moc elektrowni wodnej miała wynieść ok. 80 MW. 
Szacowany koszt inwestycji określono na ok. 3,5 miliarda zł.

W lutym 2015 r. prezydent Włocławka oraz Zarząd Energa SA. podpisali w tej sprawie porozumienie, na 
mocy którego został złożony w bydgoskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosek w sprawie 
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji.

W dniu 28 stycznia 2016 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy wydaje decyzję, w któ-
rej odmawia zgody na budowę drugiego stopnia wodnego. Według Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 
w Bydgoszczy zadanie polegające na zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego w rejonie stopnia wodnego 
we Włocławku przy wykorzystaniu energii wody oraz poprawie potencjału ekosystemów wodnych i od wód 
zależnych trwale zmieni charakter rzeki i będzie miało negatywny wpływ na obszary chronione Natury 2000.

Ta decyzja powoduje, że razem z posłem Tomaszem Lenzem kierujemy do podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Środowiska Mariusza Gajdy pytania o przyszłość projektu oraz o to, czy resort zamierza wystąpić z inicjaty-
wą wpisania przedmiotowej inwestycji do masterplanu. Podsekretarz stanu Gajda odpowiada, iż decyzja jest 
kontrowersyjna, wymaga szczegółowej analizy, Ministerstwo Środowiska do tej pory tym problemem się nie 
zajmowało, zajmował się tym regionalny dyrektor ochrony środowiska. Z informacji podsekretarza stanu wy-
nika, iż inwestor zamierza złożyć odwołanie od tej decyzji.

2 maja 2016 r. generalny dyrektor ochrony środowiska w Warszawie uchyla decyzję RDOŚ ze stycznia.
We wrześniu 2017 r. Spółka Energa SA przygotowuje nowy projekt budowy zapory i rozpoczyna konsultacje 

społeczne.
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1 grudnia 2017 r. minister środowiska Jan Szyszko, sekretarz stanu w ministerstwie gospodarki morskiej 
i żeglugi śródlądowej Jerzy Materna oraz wiceminister energii Andrzej Piotrowski podpisują porozumienie 
w sprawie realizacji inwestycji. Powołany zostanie Komitet Sterujący, do którego zadań będzie należała m.in. 
koordynacja realizacji przedsięwzięcia, wsparcie podmiotów zaangażowanych w jego wykonanie oraz spra-
wowanie nadzoru nad tą inwestycją. Stopień ma powstać na 706.–707. kilometrze Wisły w Siarzewie koło 
Nieszawy. Ministerstwo wyjaśniło, że w ramach inwestycji ma powstać m.in. jaz o 15 przęsłach, elektrownia 
wodna o mocy ok. 80 MW, śluza żeglowna z miejscami do postoju jednostek pływających i lodołamaczy, ko-
ryto obejścia stopnia (o charakterze zbliżonym do naturalnej rzeki), dwie przepławki dla ryb czy urządzenia 
do spływu ryb w dół rzeki. Zgodnie z harmonogramem do końca 2019 r. planowane jest uzyskanie wszystkich 
niezbędnych decyzji administracyjnych. Budowa stopnia Siarzewo ma ruszyć w 2020 r., a zakończyć się w 2025 r. 
Koszt inwestycji to 2,3 miliarda zł.

W dniu 29 grudnia 2017 r. RDOŚ w Bydgoszczy wydaje pozytywną decyzję środowiskową na budowę. 
Nie jest to decyzja prawomocna. Dokument liczy 222 strony i szczegółowo określa, jak prowadzić prace przy 
budowie tamy, by zminimalizować ich wpływ na przyrodę. Stopień wodny będzie oddziaływać na cenne 
przyrodniczo obszary Natury 2000, konieczne było więc wykazanie, że za inwestycją przemawia „nadrzędny 
interes społeczny”. Za taki uznano bezpieczeństwo powodziowe, bowiem główną funkcją tamy będzie od-
ciążenie ponad 40-letniej zapory we Włocławku. Decyzja środowiskowa nakazuje, by tam, gdzie wpływ na 
środowisko będzie szczególnie negatywny, dokonać kompensacji, np. odtworzyć siedliska i dokonać nasadzeń. 
Odtworzonych zostanie m.in. ponad 500 ha nadrzecznych łęgów. Inwestor ma też zapewnić możliwość migracji 
ryb wędrownych. Docelowo inwestorem będą „Wody Polskie”, natomiast Energa będzie inwestorowi doradzać.

W marcu 2018 r. rozpoczął pracę komitet zajmujący się przygotowaniami do budowy. Ma on określić 
ostateczny model realizacji inwestycji i jej realizowania. W komitecie znajdują się przedstawiciele resortów 
środowiska, gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej oraz energii, a także eksperci z Energi, „Wód Polskich” 
oraz Urzędu Żeglugi Śródlądowej.

W kwietniu 2018 r. następuje podsumowanie akcji zbierania podpisów zorganizowane przez Związek Gmin 
Ziemi Kujawskiej w sprawie poparcia dla budowy drugiego stopnia wodnego w Siarzewie. Zebrano ponad 102 
tysiące podpisów.

Z kolei w dniu 28 maja 2018 r. minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński ku mojemu zdziwieniu 
zapowiedział podczas spotkania we Włocławku, że budżet państwa nie wyłoży pieniędzy na budowę stopnia 
wodnego w Siarzewie. Minister uważa, iż budowa powinna być sfinansowana przez konsorcjum publiczno-pry-
watne stworzone przez państwo, samorządy terytorialne i przede wszystkim prywatne firmy zainteresowane 
komercyjnym wykorzystaniem stopnia wodnego.

Panie Premierze, wypowiedź ministra Jerzego Kwiecińskiego w zasadzie przekreśla szybką realizację dru-
giego stopnia wodnego na Wiśle. Koszty jego budowy określa się nawet na ponad 2 miliardy zł. Tak znaczącą 
sumę jest w stanie zabezpieczyć tylko i wyłącznie Skarb Państwa. Z kolei przeprowadzenie samej inwestycji 
wraz z jej poszczególnymi etapami musi nadzorować bezpośrednio właściwe ministerstwo. Ponadto wszyscy 
zdajemy sobie sprawę z trudności, jakie napotykają o wiele mniej skomplikowane i mniej kosztowne przed-
sięwzięcia realizowane w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Zapowiedź pana ministra traktuję jako 
próbę zrzucenia odpowiedzialności za rozpoczęcie budowy tamy w Siarzewie na bliżej nieokreślone podmioty 
prywatne oraz próbę wykreślenia jej z listy zadań strategicznych inwestycji rządowych.

Wobec powyższego oraz mając na uwadze wyjaśnienie oficjalnego stanowiska rządu, pozwalam sobie po-
prosić Pana Premiera o odpowiedź na poniższe pytania.

Czy została już podjęta ostateczna decyzja w sprawie formuły finansowania budowy drugiego stopnia 
wodnego na Wiśle?

Czy rząd Pana Premiera zamierza zabezpieczyć środki publiczne na realizację wyżej wymienionej inwestycji?
Kiedy ostatecznie możemy spodziewać się wiążących decyzji?
Czy rzeczywiście rozważany jest wariant finansowania budowy nowej tamy w Siarzewie ze środków pry-

watnych i czy właściwy resort prowadzi w tym kontekście jakiekolwiek rozmowy z prywatnymi podmiotami?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Termińskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Ceny energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii w ostatnich miesiącach osiągają zawrotny i nie-

bezpieczny poziom. Szczególnie dotyczy to cen w kontraktach na rok 2019. W minionych latach standardowe 
wahania dobowe o 10–20 gr były uznawane za wysokie. Dziś cena za 1 MWh (megawatogodzinę) potrafi 
wzrosnąć o 2–3 zł w ciągu 24 godzin! W połączeniu ze stałą tendencją wzrostową obserwowaną od wielu 
miesięcy będzie to skutkować drastycznym wzrostem cen energii, a co za tym idzie wszystkich cen w Polsce 
w kolejnych miesiącach. Jest to również ogromny problem dla firm, które muszą zużywać do swojej produkcji 
energię elektryczną.

Przykładowo średnia polska firma produkcyjna zużywająca ok. 3000 MWh energii elektrycznej w 2018 r. 
zapłaci ok. 205 zł/MWh (bez ujęcia kosztów dystrybutora). Obecny poziom cen kontraktów terminowych na 
energię elektryczną na rok 2019 kształtuje cenę energii na poziomie 280 zł/MWh. Oznacza to wzrost o ponad 
35%. Przy takiej tendencji wzrost cen energii r/r może przekroczyć 60%! Polscy przedsiębiorcy konkurujący 
na rynkach europejskich w większości na taką podwyżkę nie będą mogli sobie pozwolić. Takie ceny energii 
spowodują, że taniej będzie ją kupować poza Polską – w Niemczech, Czechach.

Konkurencyjność polskiego przemysłu opiera się na niewielkich marżach. Tak ogromny wzrost cen energii, 
dodatkowo niemający tak naprawdę uzasadnienia w warunkach rynkowych, spowoduje poważne perturbacje 
w przemyśle i będzie wprost rzutował na ograniczenia atrakcyjności naszego kraju, a co za tym idzie na zmniej-
szenie inwestycji; tak zagranicznych, jak i – co gorsze – inwestycji polskich firm. Mało jest sektorów produk-
cyjnych, które zmniejszając swoją marżę, są w stanie prowadzić biznes z zyskiem przy tak dużym wzroście 
cen energii. Musi odbić się to i na cenach, i na konkurencyjności naszych produktów.

Z drugiej strony każda firma przemysłowa szacuje swoje koszty/budżety na kolejny rok. Jak oszacować 
budżet, bazując na tak dużych skokach cen energii elektrycznej i nie doprowadzić do katastrofy finansowej 
firmy? To pytanie zadaje sobie coraz większa liczba polskich przedsiębiorców. Niestety nikt nie potrafi na nie 
odpowiedzieć. Prosiłbym Pana Premiera o zainteresowanie się sprawą i interwencję odpowiednich organów 
państwa, tak aby została przywrócona równowaga rynkowa.

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Termiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Art. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpie-

czeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. 2017.2186 z późn. zm.) określa zasady 
i tryb ujawniania informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa oraz treści tych dokumentów 
znajdujących się w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, a także tryb składania oraz oceny zgodności z prawdą oświadczeń dotyczących pracy lub służby 
w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do 
dnia 31 lipca 1990 r. Art. 4 wymienia osoby zobowiązane do złożenia oświadczeń lustracyjnych zgodnie z obo-
wiązującym wzorem.

W ostatnich latach coraz częściej pojawiają się zapytania dotyczące zmiany przepisów tej ustawy. Ustawa 
nie przewiduje bowiem trybu umożliwiającego sprostowanie błędnie wypełnionego oświadczenia na wniosek 
osoby, która takie oświadczenie złożyła. Osoba, która złożyła błędnie wypełnione oświadczenie, nie ma ponadto 
możliwości wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego, tak aby ostatecznie zweryfikować 
zgodność złożonego oświadczenia ze stanem faktycznym.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 cytowanej ustawy „wszczęcie postępowania lustracyjnego następuje, z zastrzeżeniem 
ust. 3–5 i art. 21c, na wniosek prokuratora Biura Lustracyjnego lub prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego 
Instytutu Pamięci Narodowej”. Przepis art. 20 określa enumeratywnie katalog podmiotów uprawnionych do 
złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego, do których należą prokurator Biura Lustracyjnego 
lub prokurator oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej, osoba, która złożyła oświad-
czenie lustracyjne stwierdzające fakt jej pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy 
z nimi, a domaga się ustalenia, że jej praca, służba lub współpraca była wymuszona poprzez groźbę utraty życia 
lub zdrowia przez nią lub osoby jej najbliższe w rozumieniu kodeksu karnego, oraz osoba, która przed dniem 
wejścia w życie ustawy pełniła funkcję publiczną, o której mowa w art. 4, która została publicznie pomówiona 
o fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. i złożyła oświadczenie lustracyjne.

Możliwości złożenia wniosku o wszczęcie postępowania lustracyjnego nie mają więc osoby, które np. w wy-
niku niedopatrzenia złożyły niepełne lub niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, a nie mogąc sprostować 
tego oświadczenia, pozbawione są także możliwości poddania się autolustracji.

Czy Ministerstwo Sprawiedliwości rozważa możliwość zmiany przepisów ustawy z dnia 18 października 
2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994–1990 oraz treści 
tych dokumentów (Dz.U. 2017.2186 z późn. zm.) poprzez wprowadzenie trybu umożliwiającego sprostowanie 
błędnie wypełnionego oświadczenia lub też poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do wystąpienia 
z wnioskiem o wszczęcie postępowania lustracyjnego przez sąd o osoby, które złożyły takie oświadczenie 
lustracyjne, bez wprowadzenia ograniczeń w tym zakresie?

Józef Zając
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