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Porządek obrad

67. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

2. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

5. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

6. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finan-
sowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku.

7. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczał-
towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

8. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych innych ustaw.

9. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

10. Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych.

11. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

12. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do 
sklepów i restauracji.

13. Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

14. Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowe-
go wykorzystywanego do produkcji rolnej.

15. Ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

16. Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

17. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

18. Ustawa o zmianie ustawy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych 
innych ustaw.

19. Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

20. Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw.

21. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców  
w prawie podatkowym i gospodarczym

22. Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił 
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej



23. Ustawa o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw

24. Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej

25. Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

26. Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

27. Ustawa o ratyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji zuboża-
jących warstwę ozonową, sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych  
w Kigali dnia 15 października 2016 r.

28. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej  
w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

29. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską  
o zmianie i zakończeniu obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republi-
ką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia  
16 lipca 1993 r.

30. Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

31. Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz  
o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich.

32. Ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie 
baz danych.

33. Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym.

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu Paweł Szrot

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  – wiceprezes, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów  
     ds. programu „Czyste Powietrze” Piotr Woźny

Rzecznik Praw Obywatelskich  ‒ Adam Bodnar

Sąd Najwyższy  ‒ pierwszy prezes Małgorzata Gersdorf

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  – prezes Alicja Adamczak

Ministerstwo Edukacji Narodowej  ‒ sekretarz stanu Marzena Machałek

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

Ministerstwo Finansów  ‒ podsekretarz stanu Paweł Cybulski  
  ‒ podsekretarz stanu Tomasz Robaczyński 
  ‒ podsekretarz stanu Leszek Skiba 
  ‒ podsekretarz stanu Filip Świtała



Ministerstwo Gospodarki Morskiej  
i Żeglugi Śródlądowej  ‒ podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego  ‒ podsekretarz stanu Paweł Lewandowski

Ministerstwo Obrony Narodowej  ‒ sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

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

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi   – sekretarz stanu Szymon Giżyński 
  ‒ sekretarz stanu Tadeusz Romańczuk

Ministerstwo Sportu i Turystyki  – podsekretarz stanu Jan Widera

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  ‒ sekretarz stanu Paweł Majewski 
  ‒ sekretarz stanu Jarosław Zieliński

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  ‒ podsekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Sprawiedliwości  ‒ podsekretarz stanu Łukasz Piebiak 
  ‒ podsekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Zdrowia  ‒ sekretarz stanu Józefa Szczurek-Żelazko

Andrij Deszczyca  ‒ ambasador Ukrainy w Polsce



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałko-
wie Maria Koc, Bogdan Borusewicz, Adam Bielan 
i Michał Seweryński)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Otwieram sześćdziesiąte siódme posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.
(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-

szałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senatora 

Aleksandra Szweda oraz senatora Jerzego Wcisłę. 
Listę mówców prowadzić będzie senator Aleksander 
Szwed.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie!
1 listopada 2018 r. zmarł Klemens Ścierski, senator 

V kadencji, członek Komisji Ochrony Środowiska. 
W dniu 11 listopada 2018 r. zmarł Tadeusz Wnuk, 

senator V kadencji, członek Komisji Gospodarki 
i Finansów Publicznych, Komisji Ustawodawstwa 
i Praworządności oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci zmarłych senatorów.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz im dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Bardzo dziękuję.
Informuję, że Sejm na siedemdziesiątym 

pierwszym posiedzeniu w dniach 7 i 9 listopa-
da 2018 r. przyjął wszystkie poprawki Senatu: do 
ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z oka-
zji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej; do ustawy o zmianie 
ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy; do ustawy 

o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Prasowej; do 
ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówie-
niach publicznych, koncesjach na roboty budowlane 
lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. 
Ponadto Sejm na tym samym posiedzeniu przyjął 
większość poprawek Senatu do ustawy o kołach go-
spodyń wiejskich.

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

Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 2 lipca 
2018 r. prezes Rady Ministrów przekazał Senatowi 
„Informację o funkcjonowaniu spółdzielni so-
cjalnych działających na podstawie ustawy z dnia  
27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych za 
okres 2016–2017”. Jest ona zawarta w druku nr 886. 
Marszałek Senatu skierował tę informację do Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej. Informuję, 
że komisja na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2018 r. 
zapoznała się z informacją.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów od siódmego 
do czternastego, punktu osiemnastego, punktów 
od dwudziestego do dwudziestego trzeciego oraz 
punktów od dwudziestego szóstego do dwudzieste-ów od dwudziestego szóstego do dwudzieste- od dwudziestego szóstego do dwudzieste-
go dziewiątego projektu porządku obrad, pomimo że 
sprawozdania komisji w sprawie tych ustaw zostały 
dostarczone w terminie późniejszym niż określony 
w art. 34 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprze-
ciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

Bardzo dziękuję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że 

Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania punk-

tów: dwudziestego trzeciego, tj. ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświa-
ty oraz innych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu 
drugiego; dwudziestego piątego, tj. ustawa o zmianie 
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych in-

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 00)
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67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Koc) Dlatego w imieniu grupy senatorów Platformy 
Obywatelskiej wnoszę, Pani Marszałek, o niewpro-
wadzanie tego punktu do porządku obrad. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Złożył pan wniosek o wyłączenie z porządku ob-

rad ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym 
oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Za chwilę 
poddam pod głosowanie pański wniosek o wyłączenie 
tej nowelizacji z porządku obrad.

Chciałabym powiedzieć, Panie Senatorze, że Senat 
nie ma możliwości wstrzymania prac nad ustawą. Po 
otrzymaniu ustawy z Sejmu pan marszałek kieruje 
ją do odpowiednich komisji. Po przyjęciu sprawoz-
dania komisji mamy możliwość przyjąć ustawę bez 
poprawek, z poprawkami lub też przyjąć wniosek 
o jej odrzucenie. Ustawa trafiła do komisji budżetu 
i finansów. Przygotowane jest już sprawozdanie.

Nie widzę powodu, dla którego łączy pan tę usta-
wę, tę nowelizację z wydarzeniami, które miały miej-
sce w KNF, Panie Przewodniczący.

(Senator Bogdan Klich: Ale, Pani Marszałek…)
Panie Przewodniczący, miał pan swobodę wy-

powiedzi. Ja teraz krótko uzasadniam, dlaczego 
uważam, że ta nowelizacja powinna jednak w tym 
porządku obrad być utrzymana.

Przedstawia pan tutaj fakty bardziej prasowe i me-
dialne niż rzeczywiste. Wiemy, że to, co się wydarzy-
ło w KNF… Teraz toczy się postępowanie, szef KNF 
został zdymisjonowany, służby pracują, prokuratura 
również. To nie ma i nie powinno mieć wpływu na 
proces legislacyjny ani w Sejmie, ani w Senacie.

W związku z tym, Szanowni Państwo, poddaję 
pod głosowanie wniosek pana…

(Senator Bogdan Klich: Tak, jednak…)
Proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Bogdan Klich:
Ja się nie odnoszę do zdania pani marszałek, bo 

każdy z nas ma prawo do własnej oceny sytuacji. 
Tylko chciałbym powiedzieć, że bardzo precyzyjnie 
wnoszę o to, aby w porządku obrad tego posiedzenia 
Sejmu nie było tego punktu.

(Głosy z sali: Senatu, Senatu.)
Tak, Senatu.
Chodzi o to, aby nie było tego punktu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Poddaję pod głosowanie wniosek pana przewod-

niczącego Bogdana Klicha.

nych ustaw – i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego. 
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba 
przyjęła przedstawioną propozycję.

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

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

Pan przewodniczący Klich. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Klich:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu grupy senatorów Platformy 

Obywatelskiej wnoszę o niewprowadzanie do po-
rządku obrad – zaznaczam: niewprowadzanie do 
porządku obrad – ustawy o nadzorze nad rynkiem 
finansowym. Wnosiliśmy już o to na posiedzeniu 
Konwentu Seniorów. Niestety, nasz głos nie został 
uwzględniony przez Konwent Seniorów.

Jest to nie tylko ustawa kontrowersyjna, ale tak-
że ustawa zawierająca korupcjogenną poprawkę, po-
prawkę wprowadzoną na etapie prac w Sejmie przez 
posłów PiS. Jest to ustawa pozwalająca na dokony-
wanie skoku – nie waham się użyć tego słowa – na 
własność prywatną, która jest nie tylko chroniona 
konstytucyjnie, ale także uznana za podstawę obo-
wiązującego porządku ustrojowego Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Na etapie prac sejmowych, jak państwo pamiętają, 
klub PiS wprowadził do ustawy poprawkę, dzięki 
której Komisja Nadzoru Finansowego może podjąć 
decyzję administracyjną o przejęciu jednego banku 
przez inny bank. Poprawka, wbrew rozpowszechnia-
nej nieprawdzie, nie dotyczy tylko małych banków. 
Ona dotyczy także dużych banków. Poza tym nie 
wynika z prawa Unii Europejskiej i wdrożenia dy-
rektywy unijnej Resolution.

Dyrektywa ta została przyjęta w 2016 r. i mówi 
o tym, że jedynym organem uprawnionym do prze-
prowadzenia przymusowej restrukturyzacji banku 
jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. I to Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny jest właśnie organem realizu-
jącym tę dyrektywę. Nieprzypadkowo dzisiaj w po-
rządku obrad sejmowych znalazł się zapis dotyczący 
ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym. 
A zatem debatowanie i ewentualne głosowanie nad 
przyjęciem przez Senat tego bardzo niebezpiecz-
nego wniosku, tej bardzo niebezpiecznej ustawy 
zawierającej dramatycznie niebezpieczne rozwią-
zanie jest tylko przyłożeniem przez senatorów ręki 
do tego, co aktualnie dokonuje się w Polsce, tzn. do 
umożliwienia przeprowadzenia zamachu na wła-
sność prywatną, na banki, firmy oraz oszczędności 
Polaków.
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67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

(wicemarszałek M. Koc) tym rynku. Bardzo ładnie i tak ogólnie nazywa się ta 
ustawa, zaś jej sedno i cel są zupełnie inne. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zgłaszam sprzeciw. Uważam, że taka informa-

cja nie jest na tym etapie nam potrzebna. Finansiści 
przestrzegają, żeby nie upolityczniać tej sprawy, 
Szanowni Państwo.

W związku z powyższym…
(Rozmowy na sali)
W związku z powyższym poddaję wniosek pana 

marszałka Borusewicza pod głosowanie.
Przypominam, że wniosek dotyczy wprowadzenia 

do porządku obrad punktu dotyczącego informacji 
premiera Mateusza Morawieckiego na temat sytuacji 
na rynku finansowym i KNF. Tak?

Kto jest za wnioskiem pana marszałka Borusewicza 
o poszerzenie porządku obrad?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 23 – za, 55 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 2)
Wobec powyższego stwierdzam, że wniosek pana 

marszałka został odrzucony.
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, stwierdzam, że Senat zatwier-

dził porządek…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam bardzo… Tak?
(Senator Jan Rulewski: Można w sprawie porządku?)
Tak, proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imię rzetelności procedowania nad punk-

tem trzecim, o którym trwa w tej chwili dyskusja 
– wnioski zostały odrzucone – chciałbym… Mój 
wniosek wydaje się wychodzącym najbardziej na-
przeciw oczekiwaniom Wysokiej Izby, ale i ocze-
kiwaniom pani marszałek, gdy mówi, by nie upo-
lityczniać tej sprawy. Chodzi mianowicie o to, aby 
rozpatrywanie punktu trzeciego porządku obrad, 
czyli ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, poprzedzić sprawozdaniem Komisji 
Ustawodawczej…

(Głos z sali: To punkt piąty. Piąty musi być…)
Piąty, przepraszam… Nie, szósty chyba…
(Głosy z sali: Piąty jest o nadzorze finansowym.)
O nadzorze finansowym… Tak, przepraszam. 
Chodzi o to, żeby to rozpatrywanie poprzedziła 

praca Komisji Ustawodawczej, a potem dostarczenie 

Pan przewodniczący wnosi o wyłączenie z po-
rządku obrad sześćdziesiątego siódmego posiedze-
nia Senatu nowelizacji ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 
rynkiem finansowym.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku pana 
przewodniczącego Klicha?

Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 79 senatorów, 23 – za, 56 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)
W związku z tym oświadczam, że wniosek pana 

senatora Klicha został odrzucony.
Panie Marszałku, słucham, pan w jakiej sprawie 

i w jakim trybie?
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja w sprawie po-

rządku obrad.)
Tak, słucham.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ponieważ został odrzucony wniosek senatora 

Klicha o zdjęcie z porządku obrad ustawy, która wy-
wołuje kontrowersje, czyli ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym oraz ochronie inwestorów na 
tym rynku, zgłaszam wniosek o uzupełnienie po-
rządku obrad o informację premiera Morawieckiego 
o problemach w Komisji Nadzoru Bankowego po 
wymuszonej dymisji jej prezesa.

Ta ustawa w mojej ocenie ma organiczny związek 
z ujawnioną aferą i nie można mówić czy uważać, 
że nic się nie stało. Ta ustawa… Ponieważ sprawą 
zajęła się prokuratura, uważam, że Senat ma prawo 
wiedzieć, mieć informację od premiera, znać jego 
ocenę tej sytuacji, tak aby wiedział, czy to, co mówił 
przewodniczący Komisji Nadzoru Bankowego tak-
że o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym… A na 
następnym posiedzeniu Senatu będzie omawiana 
sprawa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, gdzie 
wprowadza się taki sam mechanizm, możliwość wy-
właszczenia każdego banku, którego ocena będzie 
należała do przewodniczącego Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego albo do przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Bankowego. To ma związek z naszą ustawą. 
W związku z tym uważam, że senatorowie przed 
procedowaniem nad tą ustawą powinni mieć pełne 
informacje na ten temat, czy jest coś na rzeczy, czy 
nie, tak jak państwo mówicie.

Wnoszę o złożenie takiej informacji przed Senatem 
Rzeczypospolitej i proponuję, żeby to był punkt piąty, 
przed punktem dotyczącym ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 
rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na 
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(senator J. Rulewski) Informuję, że dziś o godzinie 13.00 zostanie ogło-
szona półgodzinna przerwa w związku z otwarciem, 
na parterze, wystawy „Liga Morska i Rzeczna”.

Po rozpatrzeniu punktu ósmego, tj. ustawy o zmia-
nie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz 
niektórych innych ustaw, przystąpimy do rozpatrze-
nia punktu jedenastego, tj. ustawy o zmianie ustawy  
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi, oraz punktów dotyczących ratyfikacji, tj. punk-
tów dwudziestego siódmego, dwudziestego ósmego 
oraz dwudziestego dziewiątego.

Jutro wznawiamy obrady o godzinie 9.00. Punkt 
osiemnasty, tj. ustawę o zmianie ustawy o funkcjono-
waniu górnictwa węgla kamiennego oraz niektórych 
innych ustaw, rozpatrzymy jutro.

Trzeciego dnia obrad, tj. w piątek, obrady roz-
poczniemy o godzinie 9.00 od rozpatrzenia punktu 
trzydziestego, tj. drugiego czytania projektu uchwa-
ły w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej. Bezpośrednio po rozpa-
trzeniu tego punktu przystąpimy do głosowania nad 
projektem uchwały. Następnie rozpatrzymy punkt 
dotyczący ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu 
dopingu w sporcie, a później przystąpimy do wysłu-
chania informacji o stanie przestrzegania wolności 
i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o dzia-
łalności rzecznika praw obywatelskich. Informuję, że 
pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-

szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Pragnę bardzo serdecznie powitać obecnego na 
posiedzeniu Senatu ambasadora Ukrainy w Polsce, 
Jego Ekscelencję Andrija Deszczycę. Witamy bardzo 
serdecznie. (Oklaski) Witam serdecznie pana amba-
sadora.

Szanowni Państwo, projekt rozpatrywanej uchwa-
ły został wniesiony przez grupę senatorów i zawarty 
jest w druku nr 987.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu projekt 
ten, po uzgodnieniu z klubami i kołem senackim, 
został włączony do porządku obrad z pominięciem 
pierwszego czytania.

Proszę upoważnionego przedstawiciela wniosko-
dawców, senatora Jarosława Obremskiego, o przed-
stawienie projektu uchwały.

Panie Senatorze, oddaję panu głos.

Senator Jarosław Obremski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ambasadorze!
Mija 85 lat od klęski Wielkiego Głodu na Ukrainie. 

Władze Ukrainy wspominają to tragiczne wydarzenie 
w czwartą sobotę listopada, w Dzień Pamięci Ofiar 

nam sprawozdania. Wysokiej Izbie pozostawiam de-
cyzję, kiedy to sprawozdanie ma być dostarczone. Tak 
brzmi mój wniosek – wniosek apolityczny, składany 
w imię rzetelności pracy. Uzasadnienie jest proste. 
Wiele środowisk prawniczych, ale nie tylko, działów 
legislacyjnych, stwierdza, że ta ustawa nosi w sobie 
problemy konstytucyjne. A w Senacie komisją wła-
ściwą do rozpatrywania takich spraw jest właśnie 
Komisja Ustawodawcza. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Czyli wniosek o skierowanie…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Rozumiem, że pan senator wnosi o skierowanie 

tej ustawy do Komisji Ustawodawczej. Tak?
(Senator Jan Rulewski: Tak, Pani Marszałek. 

Bardzo prosta propozycja. Prawda?)
Troszeczkę zawile pan ją wytłumaczył, ale rozu-

miem, o co chodzi.
Dobrze. To poddamy pana wniosek pod głosowanie.
Kto z państwa jest za tym, aby ustawę o zmianie 

niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nad-
zoru nad rynkiem finansowym skierować do Komisji 
Ustawodawczej? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 24 poparło pański wnio-

sek, 57 było przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 3)

Wobec powyższego oświadczam, że wniosek 
pana senatora Rulewskiego nie został przyjęty przez 
Wysoką Izbę.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad sześćdziesiątego siódmego posiedzenia Senatu 
Rzeczpospolitej Polskiej IX kadencji.

Szanowni Państwo Senatorowie, informuję, że 
w przypadku braku wniosków o charakterze legisla-
cyjnym do punktu pierwszego głosowanie nad tym 
punktem odbędzie się bezpośrednio po jego rozpa-
trzeniu. Jeśli zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne, 
głosowanie zostanie przeprowadzone po przerwie 
w obradach i po przygotowaniu sprawozdania komisji 
w tej sprawie.

Głosowanie nad punktem drugim, tj. nad usta-
wą o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy 
o systemie oświaty oraz innych ustaw, oraz głosowa-
nie nad punktem trzecim, tj. nad ustawą o zmianie 
ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych in-
nych ustaw, odbędą się bezpośrednio po rozpatrzeniu 
ustaw. Jeśli zostaną zgłoszone wnioski legislacyjne, 
głosowania zostaną przeprowadzone po przerwie 
w obradach i po przygotowaniu sprawozdań komisji 
w tych sprawach.
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(senator J. Obremski) Może warto powiedzieć, że 8–10 lat później przez 
wspomniane tereny 2-krotnie przechodził front wojny 
niemiecko-radzieckiej, tak więc te tereny są szcze-
gólnie dotknięte.

Jeżeli Wysoka Izba raczy podjąć tę uchwałę, to nie 
tylko oddamy cześć, nie tylko przypomnimy o ofierze 
wielu milionów ludzi i pokażemy wrażliwość wobec 
cierpienia naszego sąsiada, lecz także przyczynimy się 
do zaistnienia w świadomości Europejczyków, w tym 
Polaków, wiedzy o tym tragicznym wydarzeniu i wie-
dzy o tym, czym był w wymiarze realnym komunizm.

Pan ambasador przypomniał mi, że jednocześnie 
dzisiaj jest piąta rocznica rozpoczęcia demonstracji 
przeciwko decyzji prezydenta Janukowycza o niepod-
pisaniu umowy stowarzyszeniowej z Unią Europejską. 
Tak więc mamy jeszcze jak gdyby pewną dodatkową 
koincydencję.

Szanowni Państwo, przeczytam projekt uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.
Mija 85 lat od kulminacji Wielkiego Głodu 

w ówczesnej Ukraińskiej Socjalistycznej Republice 
Sowieckiej.

W efekcie kolektywizacji i przymusowej egzeku-
cji niewykonalnych kontrybucji produktów rolnych 
śmierć z głodu poniosło co najmniej 6 milionów ludzi. 
Powszechnie stosowano karę śmierci za zbieranie 
przez głodujących pozostawionych na polach kłosów 
(tzw. prawo pięciu kłosów).

W 2006 roku Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
w specjalnej uchwale uznał ukraińską ocenę tych 
wydarzeń za zbrodnię ludobójstwa.

Wierzymy, iż rozpowszechnienie wiedzy o tej 
wielkiej tragedii w Europie przyczyni się do lepsze-
go zrozumienia konsekwencji, jakie niosą za sobą 
komunistyczna ideologia i totalitaryzm.

W związku z obchodzoną na Ukrainie rocznicą 
Wielkiego Głodu Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
przypomina o śmierci i cierpieniu milionów ofiar tego 
dramatu.

Wyrażamy naszą solidarność z narodem ukraiń-
skim w zachowaniu pamięci o tych wydarzeniach 
i dążeniu do upowszechnienia wiedzy o tej tragedii.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”.

Dziękuję i proszę o przyjęcie uchwały. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego przed-
stawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś pragnie zadać takie pytanie? Nie.
Dziękuję bardzo.

Wielkiego Głodu, stąd nasza uchwała czasowo współ-
gra z uroczystościami, które za chwilę będą miały 
miejsce w Kijowie.

Klęski głodu nie były w historii Związku 
Radzieckiego czymś wyjątkowym. Wystarczy wspo-
mnieć klęskę w Tatarstanie, klęskę głodu na Ukrainie 
zaraz na początku lat dwudziestych czy zaraz po II 
wojnie światowej. Niemniej jednak Wielki Głód w la-
tach 1932–1933 był najbardziej tragiczny i najbardziej 
emblematyczny. Ukazał on bowiem istotę…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, 

Szanowni Państwo.)
…systemu totalitarnego, komunistycznego, ale też 

– co prawda ubraną w szaty bolszewickiego kosmopo-
lityzmu – nienawiść do narodowości niedominującej. 
Wielki Głód był, można powiedzieć, wymierzony 
– w wymiarze klasowym – w warstwę niezależnego 
chłopstwa, w prywatnych rolników zwanych kułaka-
mi, jak również w narodowość ukraińską. Ten drugi 
aspekt jest o tyle istotny, iż wcześniej władza radziec-
ka prowadziła politykę ukrainizacji. To był element, 
który miał ograniczyć siłę ruchów narodowych dą-
żących do suwerenności ukraińskiej.

Klęska głodu była spowodowana przymusową ko-
lektywizacją, pogłębioną dodatkowymi nieludzkimi 
działaniami: przymusową, nieodpłatną kontrybucją 
płodów rolnych, konfiskatą zboża na zasiew, prawem 
pięciu kłosów, czyli prawem stanowiącym, że karze 
śmierci podlegają te osoby, które zbiorą na własny 
użytek co najmniej 5 kłosów – w ten sposób zabito, 
jak się szacuje, 125 tysięcy osób – a także wprowadze-
niem paszportu wewnętrznego, tzn. wprowadzeniem 
zakazu opuszczania wioski bez zgody szefa kołchozu 
i sowchozu.

I było jeszcze coś, co pewnie świetnie rozumiemy 
w Polsce, jako że był to element związany z kłam-
stwem katyńskim – zakaz informowania o Wielkim 
Głodzie. Warto tu też wspomnieć, że byli politycy, 
jak np. premier Francji, którzy byli przez propagan-
dę radziecką wykorzystywani do negowania faktu 
Wielkiego Głodu.

W wyniku Wielkiego Głodu, jak się szacuje, zgi-
nęło 6 milionów, co najmniej 6 milionów osób na 
terenie obecnej Ukrainy i Kubania. Były wschodnie 
rejony, w których depopulacja wynosiła więcej niż 
25%. To wszystko powodowało, że Lemkin, twór-
ca terminu „ludobójstwo”, w 1953 r. oświadczał, że 
Wielki Głód to klasyczny przykład ludobójstwa.

I jestem dumny, że polski Senat jako jeden z pierw-
szych – co prawda po Gruzji, Węgrzech i Litwie – 
przyjął taką deklarację, w której mowa nie tylko 
o Wielkim Głodzie, lecz także o tym, że mieliśmy 
do czynienia z ludobójstwem.
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(wicemarszałek M. Koc) Pamiętając o tym, o tej strasznej historii, chciałbym 
powiedzieć, że cieszę się, że jest ta uchwała, cieszę 
się, że została wspólnie podpisana. Mam nadzieję, że 
przestaniemy interpretować politykę międzynarodową 
poprzez uchwały, co do których wyrażałem swój sprze-
ciw, a które były przegłosowywane w tym Senacie.

Chcę wspomnieć też o tym, że w ustawie o IPN 
znalazł się fragment o penalizacji nacjonalizmu ukra-
ińskiego od roku 1924 do 1950. Od roku 1924 – to 
jest interpretacja historiografii radzieckiej i rosyjskiej. 
Ona jest związana z pewnymi faktami, zgodnie z któ-
rymi Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów została 
przeniesiona z Pragi do Berlina i przestała współpra-
cować z Moskwą. Od tego… My też przyjęliśmy taką 
interpretację.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Na początkowym…)
Z tego trzeba się wycofać. Ja jestem politykiem 

polskim, nie ukraińskim, ale powiem, że z mojego 
punktu widzenia współpraca i sojusz z Ukrainą, 
wsparcie Ukrainy w sytuacji agresji rosyjskiej jest 
interesem polskim, jest to zasadniczy interes polski.

Będę głosował za tą uchwałą i myślę, że wszyscy 
tutaj będziemy głosować jednolicie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan przewodniczący Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
W Maisons-Laffitte, w instytucie kultury, trwa 

digitalizacja wszystkich zbiorów tego wielkiego 
emigracyjnego ośrodka myśli niepodległej Polski. 
W związku z tym nie trzeba już wozić w plecakach 
publikacji Jerzego Giedroycia i jego współpracow-
ników, wystarczy kliknąć i przeczytać to, co przez 
lata pisali, zwłaszcza to, o czym pisali Jerzy Giedroyć 
i Mieroszewski odnośnie do naszych wschodnich 
sąsiadów, a co można skwitować jednym zdaniem: 
nie ma niepodległej Polski bez niepodległej Ukrainy. 
Dzisiaj to hasło można trochę zmodyfikować, bo 
jesteśmy jako Polacy pod parasolem ochronnym 
NATO i jesteśmy w Unii Europejskiej, choć za 
sprawą obecnego rządu mamy w niej słabszą po-
zycję. A zatem jesteśmy w korzystniejszej sytuacji, 
aniżeli nasi bracia Ukraińcy. Polska jest dzisiaj 
bezpieczna, ale dlatego trzeba czy można tę myśl 
Giedroycia i Mieroszewskiego sformułować troszkę 
inaczej: nie ma bezpiecznej Polski bez niepodległej 
Ukrainy. Dlatego też Polska, która po raz kolejny 
wybiła się na niepodległość w 1989 r., była pierw-
szym krajem, przypominam: pierwszym krajem, 
który uznał niepodległą Ukrainę, w 1991 r., a zatem 

Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu poproszę pana marszałka 

Bogdana Borusewicza.

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panie Ambasadorze! Wysoka 

Izbo!
Ta uchwała została podpisana wspólnie przez 

senatorów Prawa i Sprawiedliwości i Platformy 
Obywatelskiej. Chcę to podkreślić, że w tej kwestii 
nasz głos jest jednolity. Ukraina przeszła straszny 
okres w Rosji sowieckiej, w Związku Radzieckim, 
nieporównywalnie gorszy niż ten, który przeszliśmy 
my, którzy też musieliśmy się zmierzyć z tym syste-
mem. Głód spowodowany kolektywizacją, niezależ-
nie od tego, czy był świadomie przeprowadzony przez 
władze radzieckie, czy nie, miał charakter ludobój-
stwa, ponieważ dotyczył całych obszarów ówczesnej 
Ukrainy radzieckiej. Spowodował śmierć kilkuset 
tysięcy ludzi. Ale wcześniej była wojna Ukraińców 
o niepodległość, były ofiary, w związku z czym była 
likwidacja buntów chłopskich, które na Ukrainie 
miały charakter wojny, i pacyfikacja całych okolic 
przez armię Rosji radzieckiej. Potem nastąpiły kolejne 
kroki, które w wyniku działań władzy radzieckiej 
doprowadziły do klęski głodu, a potem były czyst-
ki wśród inteligencji ukraińskiej i ukraińskiej partii 
komunistycznej. Rozstrzelano całą czołówkę inteli-
gencji, także tą, która poparła Ukrainę radziecką. Ale 
wcześniej była klęska głodu czy głód na Ukrainie, 
który załamał i złamał opór ukraiński. 

Przypomnę, że w tym czasie także, nieco później, 
na terytorium radzieckiej Ukrainy i całego Związku 
Radzieckiego przeprowadzano akcje eksterminacyj-
ne. I tak przeprowadzono przecież tzw. akcję pol-
ską, w ramach której rozstrzelano ponad 100 tysięcy 
Polaków. Przeprowadzono też akcję niemiecką itd., 
przeprowadzono akcje w zasadzie w stosunku do 
wszystkich narodowości. Kiedy jeździmy na Ukrainę, 
jeszcze dzisiaj informują nas, że w podziemiach ko-
ściołów, klasztorów była warstwa kości, którą wywo-
żono wieloma ciężarówkami. To są kości ludzi zamor-
dowanych, zamordowanych przez aparat represji. Tak 
więc ta represja na Ukrainie, głównie na Ukrainie, 
była szczególnie nasilona i szczególnie bezwzględna. 
Ja miałem okazję spotkać się w 1989 r. z działacza-
mi Ukraińskiej Grupy Helsińskiej i słuchałem, jakie 
były ich losy – to było 27 lat więzienia, to było 15 lat 
więzienia. Kilka lat więzienia za działalność na tym 
terytorium to były najniższe wyroki, 5 lat czy 7 lat 
więzienia. Czyli trzeba widzieć, jakie były proporcje, 
jakie były proporcje represji i jak trudno było prze-
ciwstawić się temu systemowi.
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(senator B. Klich) tragicznym dla ludzkości istnieniem systemu, syste-
mu komunistycznego, że jesteśmy wspólnymi amba-
sadorami, ambasadorami sprawy.

Ja odczytuję tę naszą uchwałę, którą podejmuje-
my ewidentnie z wielką, wielką wolą, także w imię, 
a może przede wszystkim w imię uhonorowania tych 
wszystkich, którzy cierpieli i którzy zginęli z głodu 
w wyniku ewidentnego ludobójstwa dokonanego na 
ziemi ukraińskiej w latach 1932–1933; zaraz powiem, 
że nie tylko w tym czasie. To z jednej strony. A z dru-
giej strony ta uchwała jest także po to, żebyśmy mogli 
wspólnie występować, Ukraina i Polska, ponieważ 
my, jako Polacy, też doświadczaliśmy aktów ludo-
bójczych ze strony reżimu komunistycznego. Chodzi 
o to, żebyśmy mogli, Panie Ambasadorze, wspólnie 
występować na terenie tego obecnego świata, by już 
nigdy w życiu taki system bolszewicki nikomu nie 
zakwitł w głowach. Przede wszystkim chodzi o to, by 
nie zakwitł w głowach tzw. intelektualistom, którym 
się wydaje, że można porządkować świat wedle pro-
jektu w słowach wyrażającego się pięknie, a w czy-
nie wyrażającego się zbrodnią, tak jak było w tym 
przypadku. Tak jak było w tym przypadku, w którym 
bolszewizm wyrastał z socjalizmu, z tradycji Wielkiej 
Rewolucji Francuskiej, jakobińskiej i wydawał się 
postępowym pomysłem na wytworzenie szczęśliwo-
ści na świecie. Wielki Głód, proszę państwa, to nie 
jest wynik jakiegoś niezrozumienia rzeczy. To jest, 
zdaniem ówczesnych intelektualistów bolszewickich, 
wynik zrozumienia rzeczy. Na tym polega dramat 
tego wszystkiego.

Pierwsza fala ludobójstwa, która dotknęła naród 
ukraiński w Związku Sowieckim, to już były lata 
1922–1923, kiedy doszło do narzucenia bardzo wy-
sokich zobowiązań kontyngentowych, które spowo-
dowały… Gospodarka na tamtych terenach nie była 
gotowa do udźwignięcia tego tragicznego, narzuco-
nego kontyngentu. A potem z kolei w 1929 r. w imię 
ideologii rozpoczęła się kolektywizacja na tamtych 
terenach i wyniki tej kolektywizacji spowodowa-
ły dalsze zmniejszenie możliwości gospodarczych 
na tamtych terenach, szczególnie dotyczyło to pro-
duktów rolnych. A jednocześnie w imię doktryny 
i jej ideologii w tym samym czasie, w którym nisz-
czono notabene i polskich chłopów, i ukraińskich 
na tej ukraińskiej ziemi, ideolodzy i intelektualiści 
bolszewiccy wymyślili, że trzeba zmienić struktu-
rę społeczną Związku Sowieckiego i spowodować, 
żeby przemysł ciężki i inwestycje, które – znowu 
w sposób ideologicznie zaprojektowany – zostały 
wprowadzone w wielkich miastach i spowodowały 
napływ klasy robotniczej… A przecież bolszewi-
cy to zgodnie z ideologią aktyw klasy robotniczej, 
w związku z czym to klasa robotnicza powinna być 
najliczniejsza. No to dawaj, w takim razie inwestuj-
my i niech klasa robotnicza rządzi światem, a my, 

2 lata po odzyskaniu suwerenności przez nasz kraj. 
Zrobił to ambasador Kozakiewicz 2 grudnia 1991 r., 
niebawem będziemy przypominać sobie tę roczni-
cę. To znaczące, to ważne, to kluczowe dla polskiej 
polityki zagranicznej, abyśmy patrzyli wspólnie 
w przyszłość i podkreślali to, co łączy braci Polaków 
i braci Ukraińców. Z tego punktu widzenia czytam 
ten projekt uchwały i widzę w nim tę właśnie myśl 
Giedroycia i Mieroszewskiego oraz oddanie czci cier-
pieniu naszych braci Ukraińców wtedy, kiedy rzeczy-
wiście wspólny nasz przeciwnik dokonywał zbrod-
ni na narodzie ukraińskim. Nie będzie bezpiecznej 
Polski bez niepodległej Ukrainy i nie będzie niepod-
ległej Ukrainy bez pamięci o Wielkim Głodzie. Ta 
zasada prawdopodobnie przyświecała prezydentowi 
Juszczence w momencie, kiedy te straszne zdarzenia 
były upamiętniane. Ta zasada jest obecna chyba też 
dzisiaj w naszym myśleniu, w Senacie, i na szczę-
ście przeważa nad tymi wszystkimi, którzy chcieliby 
dzielić Polaków z Ukraińcami. No, na takim podziale 
zawsze zyskuje ten trzeci. Tak było w historii, tak 
jest i dzisiaj. A zatem ta uchwała, przyjęta, mam 
nadzieję, jednogłośnie, będzie wyrazem wspólnej 
troski o to, aby między Polakami a Ukraińcami było 
jak najwięcej zrozumienia, jak najwięcej współpra-
cy, jak najwięcej porozumienia z korzyścią dla obu 
stron, tak aby to była bariera dla tego trzeciego, który 
z zewnątrz chce dokonywać zamachu na niepodle-
głość Ukrainy i na bezpieczeństwo Polski. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Żaryna.

Senator Jan Żaryn:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 

Ambasadorze!
Doskonale wiemy o tym, przynajmniej nasza stro-

na Senatu wie, że dzisiaj stosunki polsko-ukraińskie 
na pewno nie są w tym miejscu, w którym bardzo 
chcielibyśmy, aby były. Powody tego stanu rzeczy, 
naszym zdaniem, leżą po stronie historii, która była 
taka, jaka była, i musimy tę historię razem dźwigać 
w imieniu prawdy. Ta prawda w związku z tym, że 
często jest bolesna, nie może ułatwiać dialogu, ale 
jednocześnie musi być fundamentem tego dialogu. 
Jednak mamy w swoich dziejach, zarówno naród 
ukraiński, jak i naród polski, takie tragiczne wyda-
rzenia, o których możemy powiedzieć, że człowiek, 
wspólnie Polak i Ukrainiec, został w nich doświad-
czony tak tragicznym w skutkach przeżyciem, tak 
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(senator J. Żaryn) Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę 
w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.

Panie Ambasadorze, bardzo proszę, chciałabym 
panu przekazać uchwałę.

(Wicemarszałek Maria Koc wręcza uchwa-
łę Andrijowi Deszczycy ambasadorowi Ukrainy 
w Polsce)

(Oklaski)
Bardzo dziękuję.
Szanowni Państwo, minuta przerwy, aby goście 

mogli spokojnie opuścić salę.
(Rozmowy na sali)
Wysoki Senacie, wznawiamy obrady.
Proszę państwa senatorów o zajęcie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-

giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz 
innych ustaw. 

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 989, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 989 A i 989 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, panią senator Małgorzatę Kopiczko, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Małgorzata Kopiczko:
Pani Marszałek! Panie Senator i Panowie 

Senatorowie!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu o rządowym projekcie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o sys-
temie oświaty oraz innych ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu zaopiniowała 
pozytywnie projekt na posiedzeniu w dniu 14 listo-
pada.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, 
że jej celem „jest odbudowa prestiżu kształcenia 
zawodowego w Polsce poprzez poprawę jakości 
i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. 
Proponowane rozwiązania uwzględniają mechanizmy 
włączania wszystkich kluczowych partnerów kształ-
cenia zawodowego w działania służące systematycz-
nemu dostosowywaniu tego kształcenia do potrzeb 
rynku pracy”.

W związku z powyższym ustawa wprowadza nowe 
rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego, któ-
re dotyczą: organizacji kształcenia w branżowej szkole 
II stopnia oraz szkole policealnej, a także warunków 
uruchamiania przez szkołę kształcenia w zawodzie; 
modyfikacji warunków wprowadzania zawodów 
do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego; 
wzmocnienia udziału pracodawców w kształceniu 
zawodowym, w tym realizacji praktycznej nauki za-
wodu dla uczniów szkół; wzmocnienia nadzoru dy-

jako aktyw, elita partyjna, bolszewicka, będziemy 
ich prowadzić do szczęśliwości. Efekt był taki, że 
nie było żywności w mieście, a w takim razie trzeba 
było wprowadzić jeszcze głębsze zapisy ustawowe 
dotyczące kontyngentów, które miały ze wsi ukra-
ińskiej dotrzeć do tychże miast, niezależnie od tego, 
czy ta wieś była wydolna, czy nie. To ten projekt, ta 
inżynieria nielicząca się w ogóle z godnością czło-
wieka, z jednostką jest źródłem tego bolszewickiego 
ludobójczego systemu.

Panie Ambasadorze, naszą wielką misją cywili-
zacyjną, którą mamy dzisiaj jako pokolenia szczę-
śliwie żyjące w wolności – ale wiemy, że nasi naj-
bliżsi, dziadowie, pradziadowie, przeszłe pokolenia 
i ukraińskie, i polskie, wszyscy oni doświadczyli 
tego reżimu komunistycznego – jest to, że to my 
musimy światu nieustannie o tym przypominać, tak 
samo jak przypominamy o III Rzeszy. Robimy to – 
my, Polacy – bo zostaliśmy przez nią doświadczeni 
w sposób niezwykły. Tak samo w tym przypadku 
mamy obowiązek – i naród ukraiński, i naród polski 
– przypominać światu, że totalitaryzm bolszewicki 
i sowiecki był tak niszczący cywilizację ludzką, jaki-
kolwiek kodeks moralny czy chrześcijański, czy inny, 
do któregokolwiek byśmy się odwoływali, że trzeba 
raz na zawsze wyperswadować światu pomysł, by 
się oprzeć na jakimkolwiek odcinku tejże ideologii 
i tworzyć w świecie rzekomo postępowy porządek. Ta 
uchwała, jak myślę, jest właśnie takim naszym głosem 
zapraszającym z jednej strony do uhonorowania ofiar, 
a z drugiej strony do pewnego wspólnego działania na 
rzecz ewidentnie bardzo ważnej cywilizacyjnie spra-
wy – by prawda o reżimie bolszewickim wygrywała 
w świecie. To, by wygrywała, nadal jest aktualne. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w rocznicę Wielkiego Głodu na Ukrainie.
Państwo Senatorowie, przystępujemy do głoso-

wania.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem pro-

jektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 78 senatorów, 78 głosowało za, nikt 

nie był przeciw ani nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 4)

(Oklaski)
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(senator sprawozdawca M. Kopiczko) mentem pedagogicznym; zasad opiniowania arkuszy 
organizacji szkoły lub przedszkola; ujednolicenia spo-
sobu naliczania opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego; umożliwienia uczniom szkoły po-
nadpodstawowej realizującym indywidualny program 
lub tok nauki przystąpienia do egzaminu maturalne-
go; wymogów w zakresie postaci i formy podręcz-
ników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do 
użytku szkolnego.

Proszę o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Teraz poproszę o zabranie głosu sprawozdawcę 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, pana senatora Artura Warzochę, i przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.
Potem będą ewentualne pytania do państwa spra-

wozdawców.

Senator Sprawozdawca  
Artur Warzocha:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, która 
obradowała m.in. na temat zmiany ustawy –Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przeciwieństwie do komisji edukacji, nauki 
i szkolnictwa wyższego komisja zgodziła się na wpro-
wadzenie kilku poprawek do zaproponowanego tekstu 
nowelizacji. Uwagi zostały zgłoszone przez Biuro 
Legislacyjne Kancelarii Senatu, przy czym 2 z nich 
mają charakter ogólny. 

Pierwsza dotyczy sposobu oznaczania przepisów. 
Otóż przez to, że oznaczane są one wieloma literami, 
nie jest to tekst przejrzysty. No, nie sprzyja to czytel-
ności aktu prawnego. I to była, tak jak powiedziałem, 
uwaga, która miała charakter ogólny, podobnie jak 
i ta druga, która dotyczyła terminu wejścia w życie 
tych przepisów.

Uwagi Biura Legislacyjnego, które miały cha-
rakter szczegółowy, dotyczyły m.in. art. 1 pkt 23. 
W art. 46b ust. 2 wskazano, że prognoza zapotrze-
bowania na pracowników w zawodach szkolnictwa 
branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku 
pracy jest ustalana na podstawie danych Instytutu 
Badań Edukacyjnych w Warszawie, a legislator za-
proponował skreślenie wyrazów „w Warszawie”. Ta 
poprawka nie została zaakceptowana przez komisję.

Z kolei w drugiej propozycji, która również znala-
zła się w uwagach szczegółowych, Biuro Legislacyjne 
zasugerowało wprowadzenie w art. 42 poprawki do 
art. 54 ust. 4 pkt 1 lit. c ustawy o kredycie hipotecznym 

rektora szkoły nad jakością kształcenia prowadzonego 
u pracodawców; umożliwienia szkołom organizacji 
krótszych form kursowych; wprowadzenia obowiązku 
przystępowania przez uczniów do egzaminu zawodo-
wego jako warunku ukończenia szkoły.

Ponadto zakłada się możliwość realizacji dodatko-
wych umiejętności w zawodach w celu zwiększenia 
szansy na zatrudnienie i wprowadza się obowiązkowe 
szkolenia branżowe dla nauczycieli kształcenia zawodo-
wego w wysokości 40 godzin w ciągu 3 lat szkolnych.

Wprowadzone zostały zasady dotowania publicz-
nych szkół ponadpodstawowych prowadzących kwa-
lifikacyjne kursy zawodowe oraz branżowych szkół 
II stopnia.

Zostało zwiększone dofinansowanie pracodaw-
com kosztów kształcenia uczniów w zawodach de-
ficytowych oraz dopuszczono do użytku szkolnego 
materiały edukacyjne w postaci elektronicznej lub 
papierowej.

Ustawa ujednolica pensum nauczycieli praktycz-
nej nauki zawodu do 20 godzin tygodniowo. Ponadto 
zostaną wprowadzone zmiany dotyczące zasad udzie-
lania akredytacji na kształcenie ustawiczne w for-
mach pozaszkolnych.

Ustawa wprowadza staże uczniowskie, które będą 
odbywały się w branżowych szkołach I stopnia.

Oprócz tego wprowadzone zostaną nowe rozwią-
zania w zakresie: możliwości zapewniania dzieciom 
i młodzieży niepełnosprawnej bezpłatnego transportu 
i opieki w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawo-
wej oraz ośrodka w przypadkach, w których gmina 
nie ma takiego obowiązku; zapewnienia uczniom 
szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego 
bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas 
zajęć w szkole; obowiązku upowszechnienia przez 
organ prowadzący szkołę informacji o podmiotach 
wykonujących działalność leczniczą udzielających 
świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stoma-
tologicznego dla uczniów.

Ponadto, zgodnie z wolą i rekomendacją środo-
wisk polonijnych, zmieniamy nazwę „szkolne punkty 
konsultacyjne” na „szkoły polskie”. Nazwa „szkoły 
polskie” będzie obowiązywała od 1 września 2019 r.

Bardzo ważna informacja dla nauczycieli szkół 
polonijnych to umożliwienie awansu zawodowego. 
Środowiska nauczycieli poza granicami czekają na 
to od wielu lat. Nauczyciele ci będą mogli otrzymać 
awans zawodowy poza granicami.

Ustawa wprowadza łączenie klas w szkołach pod-
stawowych specjalnych, w szkołach ponadpodstawo-
wych specjalnych, w tym działających w podmiotach 
leczniczych i jednostkach pomocy społecznej.

W ustawie doprecyzowano budzące wątpliwości 
przepisy dotyczące: kwestii związanych z ekspery-
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(senator sprawozdawca A. Warzocha) Jest dzisiaj z nami pani minister Marzena 
Machałek – którą witam bardzo serdecznie – sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

Czy pani minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej Marzena Machałek: Może jeśli będą py-
tania.)

Dobrze, 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 zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Łukasz Mikołajczyk: Nikt się 

nie…)
(Senator Kazimierz Wiatr: Ja…)
A, pan prof. Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Wydaje się, że rozpatrywana ustawa jest taką usta-

wą zgodną, tj. że wszyscy ją popieramy. Świadczy 
o tym chociażby to, że nie było pytań. Ale ja chciał-
bym tutaj podkreślić to, że jest to też ustawa ważna, 
oczekiwana. W ramach przemian ostatniego trzydzie-
stolecia był taki moment, kiedy szkolnictwo zawodo-
we zostało w znacznym stopniu jakby ograniczone 
– może tak najłagodniej to powiem. W związku z tym 
wiele problemów sygnalizowali i przedsiębiorcy, i rze-
mieślnicy. My też widzimy, że rynek pracy bardzo 
się zmienia, że są tam ogromne potrzeby. Była taka 
wizja, że w związku z dynamicznym rozwojem społe-
czeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wie-
dzy przesuniemy model kształcenia zawodowego na 
poziom wyższych szkół zawodowych, a jednocześnie 
wszystkim zaproponujemy szkoły ogólnokształcące 
kończące się maturą. To była bardzo ładna koncep-
cja, ona się podobała, ale nie wytrzymała ona próby 
czasu. Okazuje się, że tutaj potrzebny jest jednak inny 
model. I ten duży wysiłek… Bo trzeba podkreślić, że 
to jest duża ustawa – liczy ona blisko 300 stron. Tak 
więc mamy ustawę oświatową, mającą z 300 stron, 
mamy przepisy wprowadzające – też z 300 stron, i te-
raz dochodzi kolejne 300 stron nowelizacji. Ale jeśli 
sądzić po dyskusji na posiedzeniu komisji, to trzeba 
powiedzieć, że dostrzegamy… Być może w praktyce 
będą potrzebne pewne korekty, tak jak to jest w przy-
padku każdej ustawy, niemniej jednak rzeczywiście 
jest to ustawa bardzo, bardzo potrzebna, idąca w do-
brym kierunku. Mam nadzieję, że jej wprowadzenie 

oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecz-
nego i agentami. Ta zmiana polega na tym, że wyrazy 
„wykształcenie średnie” zastępuje się wyrazami „wy-
kształcenie średnie lub średnie branżowe”. I ta popraw-
ka została zaakceptowana przez członków komisji.

Kolejna uwaga szczegółowa sformułowana przez 
Biuro Legislacyjne dotyczyła art. 165 ust. 1, który 
czasowo utrzymuje w mocy przepisy wykonawcze 
wydane m.in. na podstawie art. 117. Biuro zauważyło, 
że przepisy te zostały wydane na podstawie art. 117 
ust. 5, w związku z czym zaproponowało, by dopre-
cyzować wskazanie podstawy prawnej i dopisać ust. 5 
do tego art. 117.

Ponadto senatorowie Arkadiusz Grabowski i pan 
przewodniczący Andrzej Pająk zaproponowali jesz-
cze 2 poprawki, które dotyczą art. 6 pkt 4, art. 44 
pkt 35 i 36 oraz art. 167. Zmierzają one do dodania 
art. 139a–139c do ustawy o zmianie przepisów prawa 
oświatowego, tak aby zmiany dotyczące oceny pra-
cy nauczyciela nie spowodowały wydłużenia okresu 
awansu zawodowego nauczycieli.

Ta druga poprawka, dotycząca art. 45 i art. 167 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, miała 
charakter doprecyzowujący. Jej celem było wyeli-
minowanie ewentualnych wątpliwości interpretacyj-
nych. Wskazane byłoby dookreślenie w przepisach, że 
dotychczasowe oddziały szkół ponadgimnazjalnych, 
czyli liceów i techników, mogą być prowadzone tak-
że w nowo tworzonych liceach ogólnokształcących 
i technikach oraz szkołach nowego systemu powsta-
łych w 2019 r. w wyniku przekształcenia lub włącze-
nia dotychczasowego gimnazjum.

Te 4 poprawki – 2 poprawki szczegółowe, zapropo-
nowane przez Biuro Legislacyjne Kancelarii Senatu, 
i te 2 ostatnie poprawki, które wymieniłem, poprawki 
autorstwa pana przewodniczącego Andrzeja Pająka 
i pana senatora Arkadiusza Grabowskiego – uzyska-
ły akceptację przedstawicieli Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. Komisja te poprawki zaakceptowała, o co 
również proszę Wysoką Izbę. 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 widzę chętnych.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister edukacji 
narodowej.
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(senator K. Wiatr) chodzi o te uproszczone formy zatrudniania poza-
umowne… One nie są pozaumowne, ale poza umową 
o pracę może być np. umowa-zlecenie w przypadku 
nauczycieli zatrudnionych w niewielkim wymiarze 
godzin. Czyli po prostu zgłaszam poprawkę polega-
jącą na usunięciu poprawki sejmowej, która wprowa-
dziła tę zmianę. Dziękuję bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Piotr Wach.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie… Przepraszam bardzo.
Czy przedstawiciel rządu, pani minister pragnie 

się ustosunkować do przedstawionych wniosków?
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Edukacji Narodowej 
Marzena Machałek:
Dziękuję. Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Bardzo chciałabym odpowiedzieć na kilka zasad-

niczych pytań, bo myślę, że to jest bardzo ważne, 
a przede wszystkim chciałabym bardzo podziękować 
za pracę w Senacie, za merytoryczną pracę komisji 
senackich. Ale przypomnę, co w zasadzie jest chyba 
istotne, że w Sejmie została ta ustawa przyjęta, przy 
czym tylko 1 poseł wstrzymał się od głosu, więc co 
do sensu i zapisów nie było w przypadku tej ustawy 
kontrowersji.

A jeśli chodzi o ustawy związane z edukacją 
i szeroko rozumiane prawo oświatowe, to one rze-
czywiście są mocno skomplikowane i nawet dla osób 
związanych z edukacją mało czytelne. Nawet dla 
prawników, którzy zajmują się prawem oświatowym 
– to są wyspecjalizowani prawnicy, zresztą ze mną 
też jest grupa legislatorów – to jest trudne i cięż-
kie do interpretacji… Może do interpretacji nie, ale 
trzeba rzeczywiście się w to wgłębić. I na pewno 
nasze wysiłki i pani minister Zalewskiej od 2015 r. 
zmierzały zdecydowanie w kierunku uczytelnienia 
tego prawa. Stąd mieliśmy 2 główne ustawy – ustawę 
o systemie oświaty, czyli ustawę ustrojową, i Kartę 
Nauczyciela, czyli pragmatykę zawodową. W związ-
ku z kilkudziesięcioma nowelizacjami czytanie usta-
wy czy tekstu jednolitego rzeczywiście nawet dla 
prawników niezwiązanych z edukacją jest trudne. 
My z tego wychodzimy, ale system jest skompli-
kowany. System edukacji dotyczy wielu osób – nie 
tylko dzieci, nie tylko młodzieży, ale i osób doro-
słych – które są na różnym etapie swojego życia i na 

i monitorowanie na bieżąco przyniesie wiele efektów. 
Jest w niej wiele zapisów dotyczących współpracy 
z gospodarką, tworzenia pewnych kierunków, mody-
fikowania ich, udziału przedsiębiorców – to wszystko 
jest niesłychanie ważne, dlatego gorąco tę ustawę 
popieram i mam nadzieję, że zostanie ona uchwalona. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
I proszę, pan senator Piotr Wach.

Senator Piotr Wach:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ustawa jest niewątpliwie potrzebna, ale dotyczy 

ona znacznie szerszego spektrum spraw i zmienia 
bardzo wiele ustaw. Właściwie zasadniczą wadą tego 
przedłożenia jest to, że ustawa jest zupełnie nieprzej-
rzysta, bo kolejne nowelizacje tak się nawarstwiły, że 
tekst jest całkowicie nieczytelny. Właściwie dążeniem 
ministerstwa – z czego zresztą podczas posiedzenia 
komisji pani minister się tłumaczyła… A tłumaczyła 
się, mówiąc, że ta materia jest w bardziej szczegó-
łowych ustawach uwzględniana i stopniowo będzie 
się, że tak powiem, rozjaśniała, w sensie czytelno-
ści. I to należy przyjąć jako pozytywne. Jednakże to 
przedłożenie, które myśmy dostali, właściwie było 
zupełnie nieczytelne. Nie było opinii również Biura 
Legislacyjnego.

Pod koniec posiedzenia komisji przedstawiciel 
Związku Nauczycielstwa Polskiego ostro protesto-
wał przeciwko zmianom dotyczącym wprowadzanej 
formy zatrudnienia nauczycieli, a mianowicie poza 
umową o pracę, dla nauczycieli o niewielkim za-
kresie zatrudnienia, tzn. do 4 godzin tygodniowo, 
i przeciwko uproszczeniu, że tak powiem, wyma-
gań w stosunku do takich nauczycieli. A przy tym 
trzeba uczciwie powiedzieć, że sprawa toczenia się 
postępowania przeciw osobie lub sprawa karalności 
zostały utrzymane, tak że tego zarzutu nie można 
postawić.

Ale, tak jak powiedziałem, właściwie konieczny 
jest tekst jednolity i właściwie konieczna jest w przy-
szłości nowa ustawa lub, jak pani minister mówiła, 
pewien zestaw ustaw, które by w sposób przejrzysty 
i czytelny – bo jednak to dotyczy, że tak powiem, 
bardzo szerokiego spektrum ludzi, szerokiego grona 
odbiorców zarówno prawnych, jak i takich, powiedz-
my, społecznych… Dla nich te zmiany są niezbędne.

Ja chciałbym zakończyć, zgłaszając poprawkę 
odnoszącą się do kwestii, w przypadku której prote-
stował Związek Nauczycielska Polskiego, tzn. jeżeli 



16
67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych ustaw

(sekretarz stanu M. Machałek) Oczywiście w trakcie procedowania pojawiały 
się elementy tzw. czyszczenia spraw z poprzednich 
ustaw. Dokonaliśmy zmian dotyczących oceny pracy 
nauczyciela, tu weszła poprawka, ale dokonaliśmy 
też zmiany ustawy o finansowaniu oświaty, do cze-
go odniósł się pan senator. Ja mam przed sobą pety-
cję, w której czytamy, że została ona przygotowana 
w efekcie projektu „Suweren konsultuje – dobre pra-
wo buduje” realizowanego przez Federację Inicjatyw 
Oświatowych i Związek Nauczycielstwa Polskiego. 
Oni postulują wprowadzenie poprawki, która została 
zgłoszona w drugim czytaniu na etapie procedowania 
poselskiego. Zatem generalnie co do zasady nauczy-
ciele mają być zatrudniani na umowę o pracę, objęci 
Kartą Nauczyciela, w placówkach niesamorządowych 
również, ale dopuszczamy takie sytuacje – jeśli praca 
nie przekracza 4 godzin tygodniowo, w placówkach 
niepublicznych, dotyczy to głównie przedszkoli, często 
dotyczy to specjalistów, którzy są nauczycielami i te-
rapeutami, również językowcami – że mogą oni mieć 
inną umowę niż umowę o pracę. To jest na wniosek 
i po konsultacjach ze stroną społeczną. W tym sensie 
można powiedzieć, że jesteśmy otwarci. Dziękujemy 
za to, że ta poprawka została przyjęta. Tak że z jednej 
strony jesteśmy rygorystyczni, jeśli chodzi o zasadę, 
że nauczyciel pracuje na podstawie umowy o pracę, 
ale z drugiej strony wyobrażamy sobie takie sytuacje, 
które są dobre i dla nauczyciela, i dla dziecka, że na-
uczyciel jest zatrudniony w innej formie.

Dziękuję za pracę. Myślę, że ta ustawa rzeczywi-
ście przyczyni się do tego, że kształcenie zawodowe 
odzyska prestiż, odzyska jakość, myślę, że jest ona 
kamieniem milowym na tej drodze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj po 
przerwie w obradach.

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o dzia-
łalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1007, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1007 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Proszę bardzo.

różnym etapie edukacji. Każdą z tych sytuacji trzeba 
uwzględnić, porządkując przepisy. To będzie proces. 
Stad przyjęliśmy takie założenie i w 2016 r. powstało 
prawo oświatowe, a rok temu ustawa o finansowaniu 
oświaty. Pewnie modelowo trzeba by było dla każ-
dej grupy zagadnień… Np. dla edukacji zawodowej 
w przyszłości powinna powstać ustawa o kształceniu 
zawodowym. Pewnie trzeba o tym pomyśleć, ale 
dzisiaj nie mogę tego obiecać, bo to musiałaby być 
wieloletnia praca, nawet nie wielomiesięczna. To, co 
na tym etapie możemy, jeśli chodzi o przejrzystość 
przepisów, to porządkujemy, ale rozumiem, że one 
mają taki, a nie inny charakter.

Nad tą ustawą oraz innymi ustawami… Zgodzę 
się tutaj z senatorem Wachem, że ta ustawa dotyczy 
bardzo wielu ustaw. Ona dotyczy nie tylko prawa 
oświatowego, nie tylko ustawy o systemie oświaty, nie 
tylko Karty Nauczyciela, ale wielu ustaw dotyczących 
wielu resortów. Dlatego półtora roku pracowaliśmy 
nad tym przedłożeniem. Zostało ono wypracowane, 
przedyskutowane z ponad tysiącem pracodawców, 
ze wszystkimi resortami, z nauczycielami, z dyrek-
torami szkół i z samorządowcami. Nie mamy prze-
świadczenia, że po drodze, w czasie stosowania nie 
wyjdzie nic, co trzeba będzie nowelizować. Być może 
tak będzie.

To są nowatorskie rozwiązania. Zaczyna się to 
od tego, że pracodawcy uczestniczą w procesie już 
od momentu programowania edukacji, później są 
obecni w procesie kształcenia. Tutaj są twarde zo-
bowiązania. Nauczyciele są zobowiązani do szkoleń 
branżowych. Wprowadzamy większe powiązanie 
ustawowe szkół z rynkiem pracy i z gospodarką. 
Tyle że w tym wszystkim widzimy człowieka, wi-
dzimy rozwój społeczny i rozwój gospodarczy, który 
temu służy. Zatem z jednej strony pracodawca, ale 
z drugiej strony my jako państwo musimy stawiać 
zadania na przyszłość i widzieć, w jakim kierunku 
ma zmierzać rozwój społeczny Polski i absolwenci. 
My mamy świadomość tego… To nie o to chodzi, że 
my chcemy, aby większość Polaków miała wykształ-
cenie branżowe. My chcemy, żeby to wykształcenie 
zawodowe, branżowe było jakościowe, skuteczne 
i żeby młodzi ludzie nie trafiali tam przypadkowo. 
Gdyby państwo wczytali się w uzasadnienie, a uza-
sadnienie moim zdaniem jest przejrzyste i czytelne, 
dosyć jasno cel po celu opisuje, co zmieniamy, na-
prawdę, myślę, że nawet ktoś, kto nie interesuje się 
tym szczegółowo, może zobaczyć, jak ważne, jak 
istotne, wszechstronne i komplementarne są zmiany, 
które proponujemy… Dotyczą one programowania 
kształcenia, powiązania szkół, nauczycieli i finanso-
wania, powiązania finansowania szkół z efektywno-
ścią, trafnością i skutecznością kształcenia.



17
67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, mam pytanie. Oczywiście jest to bar-

dzo dobre rozwiązanie, bo tutaj, jak rozumiem, usuwa 
się pewną niedoskonałość dotychczasowych przepi-
sów. Mam pytanie konkretne: czy na wczorajszym 
posiedzeniu Komisji Zdrowia byli przedstawiciele 
zainteresowanych środowisk, a jeśli tak, to jaka była 
ich opinia względem tej ustawy? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Bogusława Orzechowska:
Posiedzenie odbyło się 14 listopada. Byli na nim 

przedstawiciele zainteresowanych środowisk, był pre-
zes Krajowej Izby Fizjoterapeutów, który wyrażał 
bardzo pozytywną opinię o proponowanej ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Pani Senator. Nie ma już więcej 

pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister zdrowia.

Jest dzisiaj z nami pani minister Józefa Szczurek-
Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Czy pani minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Józefa 

Szczurek-Żelazko: 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 zgłoszeń.

Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.

Senator Sprawozdawca  
Bogusława Orzechowska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu Komisji Zdrowia w dniu 14 listo-

pada 2018 r. rozpatrywane były poprawki do ustawy 
o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz nie-
których innych ustaw; druk nr 1007.

Zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych 
innych ustaw celem ustawy jest umożliwienie fizjo-
terapeutom wykonywania zawodu w ramach pro-
wadzenia praktyki zawodowej. Nowelizacja uchyla 
restrykcyjny dla fizjoterapeutów przepis art. 143 
ust. 3 ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, dotyczący 
obligatoryjności wpisu do rejestru podmiotów wyko-
nujących działalność leczniczą. Termin realizacji tego 
obowiązku upływa z dniem 30 listopada br.

Fizjoterapeuci stali się grupą zawodową, podob-
nie jak przedstawiciele innych zawodów medycz-
nych, objętą osobną ustawą stanowiącą o zasadach 
wykonywania tego zawodu oraz o jego samorządzie 
zawodowym. Dopiero niniejsza zmiana przyznaje 
fizjoterapeutom uprawnienia wykonywania zawodu 
w formie praktyk indywidualnych lub grupowych.

Przyjęta przez Sejm 9 listopada 2018 r. ustawa 
nowelizująca wprowadza dla fizjoterapeutów ure-
gulowania korzystniejsze niż obecne. Poza wspo-
mnianym wcześniej odstąpieniem od obowiązku 
rejestracji działalności fizjoterapeutów jako podmio-
tów leczniczych w terminie do 30 listopada 2018 r., 
pod rygorem utraty prawa do wykonywania zawodu, 
a także wprowadzeniem możliwości wykonywania 
zawodu jako praktyki zawodowej indywidualnej lub 
grupowej, nowelizacja rozszerza zakres działalności 
uznawanej za wykonywanie zawodu fizjoterapeuty 
oraz wprowadza regulację dotyczącą samodzielnego 
udzielania świadczeń.

Ustawa co do zasady wchodzi w życie z dniem 
1 kwietnia 2019 r. Dopuszczalne jest funkcjonowa-
nie bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą do 31 października 2019 r. 
Fizjoterapeuci wpisani do rejestru podmiotów wykonu-
jących działalność leczniczą po 31 maja 2016 r. a przed 
1 kwietnia 2019 r. mogą wpisać wykonywanie swojej 
praktyki zawodowej do rejestru praktyk zawodowych 
fizjoterapeutów bez obowiązku poniesienia opłaty, je-
żeli złożą wniosek o wykreślenie z rejestru podmiotów 
leczniczych wykonujących działalność leczniczą.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia wypowiadała 
się pani minister, wypowiadali się legislator i pre-
zes Krajowej Izby Fizjoterapeutów. Wszyscy byli 
pozytywnie nastawieni do kształtu tej ustawy. Na 
posiedzeniu komisji odbyło się głosowanie, wniosek 
komisji to wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Taki wniosek komisja przyjęła jednogłośnie.
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(wicemarszałek M. Koc) Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej. Odrzucono wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Przyjęto poprawki nr 1, 5, 6…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
…i 9 oraz poprawki nr 3 i 8.
(Senator Kazimierz Wiatr: Jeszcze nr 4 i 7.)
(Głos z sali: Nr 4.)
Poprawki nr 4 i 7 również, tak. Nr 4 i 7.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Małgorzata Kopiczko: Dziękuję.)
Czy senator wnioskodawca, pan Piotr Wach, 

lub pozostały senator sprawozdawca chcą zabrać  
głos?

(Głos z sali: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 68 senatorów, nikt nie był za, 67 sena-

torów było przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 5)

Stwierdzam, że wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek został odrzucony.

A więc przystępujemy do głosowania nad przed-
stawionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1, 5, 6 i 9 będziemy głosować 
łącznie.

Poprawka nr 1 usuwa regulację w zakresie usta-
lania regulaminu określającego wskaźniki oceny 
pracy nauczycieli. Poprawki nr 5, 6 i 9 stanowią jej 
konsekwencję.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 69 senatorów, 68 – za, głosów prze-

ciw nie było, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 6)

Stwierdzam, że poprawki nr 1, 5, 6 i 9 zostały 
przyjęte.

Nad poprawkami nr 2 i 10 również będziemy gło-
sować łącznie.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywa-

nej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu dzisiej-
szym po przerwie w obradach.

Za chwilę, Szanowni Państwo, ogłoszę przerwę 
do godziny 13.30. Przypominam tylko, że o godzi-
nie 13.00 na parterze odbędzie się otwarcie wystawy 
„Liga Morska i Rzeczna”.

Komunikaty. Proszę.

Senator Sekretarz  
Łukasz Mikołajczyk:
Komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych podczas debaty 
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, 
ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw odbędzie się dziś 5 minut po ogłoszeniu prze-
rwy w sali nr 176. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do godziny 13.30. O godzinie 

13.30 – głosowania.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 26 do 

godziny 13 minut 30)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
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 989 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Małgorzatę 
Kopiczko, o przedstawienie sprawozdania.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Małgorzata Kopiczko:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
W czasie przerwy odbyło się wspólne posie-

dzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
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(wicemarszałek M. Koc) Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwałę 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświa-
towe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o działal-
ności leczniczej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Zdrowia przedstawiła projekt uchwały, 
w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez popra-
wek. To druk senacki nr 1007 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 75 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie usta-
wy o działalności leczniczej oraz niektórych innych 
ustaw.

Bardzo dziękuję. Na tym zakończyliśmy głoso-
wania.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2019.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 996, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 996 A.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 

Publicznych, pana senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 16 listopada 

rozpatrzyła ustawę o szczególnych rozwiązaniach 
służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2019, 
zawartą w druku senackim nr 996. Komisja reko-
menduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek.

W trakcie posiedzenia komisji licznie zaprosze-
ni goście prezentowali swoje stanowiska, stanowi-
sko na piśmie przedstawiła także Komisja Krajowa 

Poprawka nr 2 usuwa możliwość zatrudnienia 
nauczycieli na innej podstawie niż umowa o pracę. 
Poprawka nr 10 stanowi jej konsekwencję.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 20 – za, 55 – przeciw, 1 

wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)
Stwierdzam, że poprawki nr 2 i 10 zostały od-

rzucone.
Nad poprawkami nr 3 i 8 również będziemy gło-

sować łącznie.
Poprawka nr 3 ma na celu doprecyzowanie, że 

oddziały dotychczasowych szkół ponadgimnazjal-
nych mogą być prowadzone także w nowo tworzonych 
liceach ogólnokształcących i technikach. Poprawka 
nr 8 stanowi jej konsekwencję.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 75 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 3 i 8 zo-

stały przyjęte.
Poprawka nr 4 precyzuje terminologię zmienia-

nego przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 75 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 ma na celu doprecyzowanie pod-

stawy prawnej, na której zostały wydane przepisy 
wykonawcze utrzymane czasowo w mocy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 75 – za, nikt nie był prze-

ciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest z państwa za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 73 – za, nikt nie był prze-

ciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) na rok 2019. Senat będzie się tą ustawą zajmował 
w styczniu, obecnie trwają prace sejmowe. Te kwoty, 
te współczynniki przyjęte w ustawie okołobudżetowej 
są komplementarne, dopełniające, one są skorelowane 
z wielkościami przyjętymi w budżecie. Planowana 
wielkość deficytu, środki przeznaczone na wydat-
ki w poszczególnych działach budżetu umożliwiają 
takie właśnie tempo odmrażania. Taką informację 
otrzymaliśmy od pana ministra, z czym zgodzili się 
członkowie komisji, przyjmując taką rekomendację 
dla Wysokiej Izby, jak wskazałem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, mam 3 pytania. W art. 20 chodzi 

o wyeliminowanie wątpliwości w zakresie kwali-
fikowania środków z tytułu przekazywania skła-
dek OFE. Jak wiadomo, te wątpliwości są na linii 
Komisja Europejska – polski rząd. W jaki sposób  
ta ustawa usuwa te wątpliwości: czy przychylając 
się do opinii Komisji Europejskiej, że to są środ-
ki publiczne, czy też przeciwnie, że są prywatne? 
Chyba że chodzi o inne wątpliwości? To jest pierw-
sza sprawa.

Druga sprawa. Czy w art. 27 chodzi o przezna-
czenie środków Funduszu Pracy na system motywo-
wania pracowników w zależności od efektywności 
w zakresie aktywizacji bezrobotnych, czy też chodzi 
o coś innego? To jest tak enigmatycznie określone 
w naszych materiałach… Ja nie jestem członkiem 
komisji, więc dopytuję.

I ostatnie pytanie. Co oznacza, że zwiększone 
będą limity na program szczepień ochronnych? Czy 
rząd przygotowuje jakąś regulację w tym zakresie? 
Wiemy, że toczy się wielka debata na temat obowiąz-
kowości szczepień. Czy te dodatkowe pieniądze zwią-
zane są z jakąś zmianą ustawową? Prosiłbym o bliższe 
wyjaśnienie.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Odpowiedź na te 3 pytania jest bardzo łatwa. 

Żadna z tych kwestii nie była przedmiotem obrad 
komisji, tak więc…

(Senator Mieczysław Augustyn: Była przedmio-
tem.)

NSZZ „Solidarność”. Generalnie stanowiska, które 
wpłynęły do komisji, dotyczyły tempa odmrażania 
podstawy wynagradzania i podstawy dla tworzenia 
zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tempo 
zaproponowane w ustawie, czyli przyjęcie poziomu 
wynagrodzenia z 2013 r., jak wskazywała strona spo-
łeczna… No, wskazywała ona na zbyt wolne tempo 
odmrażania. Pan minister obecny na sali przedsta-
wił senatorom stanowisko wynikające z wielkości 
kwot przyjętych do budżetu, stanowisko, które mówi 
o konieczności stopniowego odmrażania tych kwot 
i niemożności przyjęcia natychmiastowo jako pod-
stawy poziomu wynagrodzeń z roku ubiegłego. Na 
tym dyskusja się zakończyła. 

Komisja przyjęła stanowisko, które zaprezentowa-
łem – 1 senator od głosu się wstrzymał – czyli zapro-
ponowała Wysokiemu Senatowi przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku!

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze 

Sprawozdawco! Wracając do tego zastrzeżenia do-
tyczącego związku zawodowego… Nie zrozumiałem 
dostatecznie, to mój błąd, dlaczego to tempo odmra-
żania funduszu socjalnego, mimo bardzo dobrej, po-
dobno najlepszej w historii III Rzeczypospolitej, sy-
tuacji finansowej państwa, jest spowolnione. Czyżby 
z umiłowania dla byłego rządu, w szczególności dla 
pana Rostowskiego, który m.in. w obawie o finanse 
te sprawy mroził?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Ta ustawa, jak każda ustawa okołobudżetowa, do-

stosowuje zawarte w niej regulacje prawne do kwot 
wydatków ujętych w projekcie ustawy budżetowej 
na 2019 r. i jest nierozerwalnie związana z równo-
legle procedowanym projektem ustawy budżetowej 
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Panie Przewodniczący! Panie Senatorze 

Sprawozdawco! Ja panu nie ułatwię odpowiedzi, po-
nieważ wiem, że pan jest od rozwiązywania trudnych 
problemów.

Wracam do pierwszego pytania. Wydaje mi się, że 
ja jednak inaczej to rozumiem, tzn. zgodnie z przepi-
sami prawa finansowego, które zakłada, że najpierw 
tworzy się ustawy budżetowe, a później układa się 
budżet. Pan zaś odwrócił ten porządek i mówi, że 
najpierw robimy budżet, a później do tego dorabiamy 
gębę, czyli ustawy okołobudżetowe. Mam nadzieję, 
że pan tej zasady nie wyznaje. Ale wracając do tema-
tu funduszów socjalnych, chciałbym powiedzieć, że 
to nie wskaźniki budżetowe je regulują, tylko wola 
ustawodawcy, zwłaszcza Senatu, m.in. Senatu. Pan 
pozbawia nas chleba, Panie Senatorze. Zatem proszę 
odpowiedzieć na pytanie: jaka była prawdziwa ko-
nieczność zamrożenia funduszu socjalnego? To jest 
pierwsze pytanie.

Drugie pytanie, choć wiem, że to pytanie będzie 
niejako zawieszone w próżni: czy było to omawiane, 
czy ministerstwo uwzględnia fakt, że czeka nas roz-
strzygnięcie w zakresie brexitu, a zatem konieczności 
zmniejszenia środków budżetowych, jakie wpływały 
z tytułu wpływów z Unii Europejskiej?

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

Senator Grzegorz Bierecki:

Tak. Dziękuję bardzo.
No, zawsze z wielką przyjemnością odpowiadam 

panu senatorowi, więc i tym razem tak odpowiem. 
Chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia z od-
mrożeniem, a nie z zamrożeniem.

(Senator Jan Rulewski: Ale powolnym.)
To prawda. Odmrażanie, o czym wie każda go-

spodyni domowa, zawsze jest procesem powolnym. 
Zbyt szybkie odmrażanie prowadzi do niestrawności, 
ale nie podejrzewam…

(Senator Leszek Czarnobaj: Zależy, jak jest za-
mrożone.)

Nie podejrzewam, żeby w tym przypadku wystą-
piła niestrawność.

(Senator Jan Rulewski: Z wyjątkiem lodów.)
Oczywiście wszyscy chcielibyśmy, żeby jak naj-

szybciej zostało to odmrożone. Odmrażamy tak szyb-

Nie dyskutowano o tym podczas posiedzenia. 
W tym sensie.

(Senator Mieczysław Augustyn: Była przedmio-
tem…)

Tak że to w tym sensie. Przedmiotem była oczy-
wiście cała ustawa…

(Senator Mieczysław Augustyn: Właśnie…)
…ale o żadnej z tych kwestii nie dyskutowano 

podczas posiedzenia komisji. Stąd też nie mogę spra-
wozdać przebiegu dyskusji. Obecny na sali pan mi-
nister z całą pewnością przejmie te pytania i udzieli 
wyjaśnień.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Chyba zrezy-

gnuję, bo pan odpowie… Chyba zrezygnuję z pytań, 
bo pan odpowie tak jak na poprzednie pytanie…

(Senator Grzegorz Bierecki: Pytanie było…)
Jednak zadam ze 2 pytania. Jeżeli pan odpowie, 

to będę zadawał kolejne.
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji 

była rozpatrywana kwestia odpowiedzi na pytanie, 
dlaczego zadania, które można normalnie wpi-
sać do budżetu, są finansowane z różnego rodzaju 
funduszy? Generalnie. Ja nie będę ich wymieniał, 
one są wymienione w projekcie ustawy. Dlaczego 
zgodziliście się państwo z takim rozumowaniem 
kształtowania budżetu? No, ten projekt ustawy bę-
dzie przecież kształtował przyszły budżet. To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, związane z regułą wydatkową. 
Czy nad kwestią reguły wydatkowej, a ściślej aktu-
alnego, że tak powiem, poziomu reguły wydatko-
wej na rok 2019, dyskutowano podczas posiedzenia 
komisji?

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

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście pan senator właściwie przewidział 

moją odpowiedź. O tych kwestiach nie dyskutowano 
podczas posiedzenia komisji, tak więc pozostawiam 
te pytania panu ministrowi.
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(senator G. Bierecki) Senator Grzegorz Bierecki:

Ja właśnie prosiłem pana ministra o to, aby przy-
pomniał mi te liczby dotyczące poszczególnych lat 
i tego, gdybyśmy przyjęli to… Nie mam ze sobą no-
tatki, proszę wybaczyć, ale zostawiłem ją na stole, na 
biurku w pokoju komisji. Dlatego, tak jak poprzednio 
powiedziałem, za przyzwoleniem panów senatorów 
prosiłbym pana ministra, aby udzielił tej informacji. 
Tak że będziemy mieli precyzyjną odpowiedź od pana 
ministra. Zresztą chcę dodać, że na posiedzeniu ko-
misji tej informacji… Takiego pytania na posiedzeniu 
komisji nikt nie zadał.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No ale no-
tatkę pan zrobił.)

Tak, notatkę mam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To bardzo 

dobrze.)
Przygotowywałem się.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Rulewski jeszcze raz.

Senator Jan Rulewski:

Tak.
Niestety chciałbym zapytać, wykorzystując pań-

ską wiedzę – dużą – czy summa summarum saldo 
finansowe tych ustaw obciąża transfery społeczne, 
czy odciąża. I w jakiej kwocie?

(Senator Leszek Czarnobaj: W porównaniu do 
tych z roku ubiegłego…)

Oczywiście w porównaniu do tych z roku ubie-
głego.

I drugie pytanie. Czy na posiedzeniu komisji była 
informacja, chociażby rządu – rozumiem, że pan nie 
pytał o to, Panie Senatorze, dlatego trochę tu pana 
zastępuję – czy Fundusz Pracy, który tak szeroko jest 
tu omawiany, a który jest przedmiotem rzeczywiście 
nie mrożenia ani odmrażania, ale rozbioru… Czy 
środków z Funduszu Pracy wystarczy na wypełnianie 
jego podstawowej funkcji, tj. na aktywizację bezro-
botnych, zważywszy na to, że te pieniądze będą wy-
dawane na PPK, są rezerwowane w związku z ustawą 
„Za życiem”, na podwyżki dla młodych lekarzy, na 
specjalizacje, na staże… Ja już wcześniej o to py-
tałem, ale nie dostałem do tej pory informacji, czy 
w ogóle pieniędzy z tego funduszu starczy na to, do 
czego został on powołany.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

ko, jak jest to możliwe. No, zamroził to niechlubnej 
pamięci minister Rostowski. Pamiętam, w poprzedniej 
kadencji zawsze o to pytałem, pytałem o sens tego 
zamrażania, biorąc pod uwagę to, że większość nasze-
go produktu krajowego brutto generowana jest przez 
konsumpcję. Tak więc to mrożenie jest działaniem 
jakby antywzrostowym, prawda? No, taka była wtedy 
polityka. Z tą polityką rząd Prawa i Sprawiedliwości 
skończył, co widać w tej ustawie. Jest odmrażanie, 
tak, jest odmrażanie. Możemy dyskutować na temat 
tempa tego odmrażania. Jak powiedziałem, wszyscy 
chcielibyśmy, żeby przebiegało to szybciej, ale ten 
budżet niesie ze sobą najróżniejsze zobowiązania – 
są ogromne transfery, które wspierają konsumpcję 
naszych rodaków – a więc te środki, które są… Pan 
minister na pewno przypomni, jakie to są wielkości 
związane z tym odmrażaniem. Przepraszam, ja zosta-
wiłem notatkę w tej sprawie i nie pamiętam, jaka jest 
różnica w budżecie, jeżeli przyjmujemy to odmrażanie 
przez kolejne lata. Proszę mi wybaczyć, że nie mam 
ze sobą tych danych. Nie chcę ryzykować, podając złą 
kwotę, dlatego uprzejmie proszę pana ministra, aby 
powiedział, jakie to byłyby wielkości, gdyby szybciej 
o kolejny rok odmrozić tę podstawę. W każdym razie 
my tego nie zamrażamy, tylko odmrażamy – podkre-
ślam, żeby to sprecyzować. I w zasadzie to chyba wy-
jaśnia prawdziwe intencje tego przepisu. Odmrażamy.

(Senator Jan Rulewski: A drugie pytanie?)
A, kwestia brexitu, którą pan poruszył. Ona nie 

była omawiana. Zresztą ta ustawa nie dotyka kwestii 
budżetu środków europejskich.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Powracam do specjalizacji związanej z odmraża-

niem – bo pan użył ładnego porównania, już nie będę 
go ciągnął… W każdym razie co do odmrażania, to 
proszę mi powiedzieć: gdyby przyjąć dzisiaj, w tym 
projekcie ustawy, to, co wynika z przepisów prawa 
w kwestii przyjmowania podstawy do naliczania fun-
duszu socjalnego, to jaka byłaby różnica między tym, 
co powinno być, a tym, co mamy czy będziemy mieli 
w budżecie na 2019 r.?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Ja takie samo pytanie chciałem zadać, więc się 

dołączam: jaka jest różnica między podstawą obli-
czania w roku 2013 a tą z 2017? Rozumiem, że pan…
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Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania… 
Przepraszam, to już było.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

Czy pan minister Tomasz Robaczyński pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ja chciałbym powiedzieć, że charakter tej ustawy 

jest przede wszystkim taki, że jest ona komplemen-
tarna wobec projektu ustawy budżetowej, który zo-
stał przedstawiony Wysokiemu Sejmowi przez rząd, 
tzn. ona de facto przedstawia techniczne rozwiąza-
nia, które pozwalają zrealizować przedłożony przez 
rząd projekt.

Tutaj w dyskusji pojawiła się już taka kwestia: co 
jest pierwsze, czy budżet, czy ustawa okołobudże-
towa? One muszą być tworzone komplementarnie, 
dlatego że jedno bez drugiego po prostu nie może 
zaistnieć, tzn. nie dałoby się zrealizować budżetu 
bez ustawy okołobudżetowej, a z kolei oczywiście 
ustawa okołobudżetowa bez budżetu jako takiego 
nie miałaby sensu.

Prośba rządu, a przynajmniej ministra finansów 
jest taka, aby przyjąć tę ustawę bez poprawek.

Ja nie będę oczywiście… Pan senator Bierecki już 
przedstawił główne założenia ustawy. Ja bym może 
od razu odniósł się do tych kilku spraw, o których 
była mowa w pytaniach państwa senatorów, żeby nie 
przedstawiać już ogólnej koncepcji ustawy, która jest 
znana, którą państwo senatorowie znacie, tylko wy-
jaśnić tych kilka kwestii.

Jeśli chodzi o odmrożenie zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych, to rzeczywiście, tak jak pan 
senator mówił, i taka też jest idea przyświecająca tym 
rozwiązaniom, żeby… Możliwości budżetowe pozwa-
lają na odmrażanie zaległości, które powstały, jeśli 
chodzi o mrożenie różnych świadczeń pracowniczych. 
Ta sytuacja pozwala na odmrażanie „kroczące”. Nie 
da się odmrozić wszystkiego za jednym razem, tym 
bardziej że – to będzie omawiane oczywiście także 

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Zacznę od drugiego pytania, od kwestii Funduszu 

Pracy. Możliwości dysponowania Funduszem Pracy 
pojawiają się w związku ze spadkiem bezrobocia 
i zmniejszeniem się przewidywanych wydatków na 
aktywizację bezrobotnych. Jak pan senator zauwa-
ża, zresztą wszyscy to widzimy, mamy rynek pracy, 
który jest coraz bardziej rynkiem pracy pracownika, 
tak, pracownika, nie pracodawcy. W wielu regionach 
Polski pracownicy są poszukiwanym zasobem. Stąd 
też pojawiają się możliwości wykorzystania środków 
z Funduszu Pracy na inne działania.

Czy wystarczy? Tak. W projekcie budżetu, które-
go jeszcze nie omawiamy, oczywiście te wartości są 
przedstawione i one wszystkie dobrze się prezentują. 
Tak więc wystarczy.

A jeśli chodzi o zadania, które pojawiają się w tej 
ustawie w kontekście środków Funduszu Pracy, czy-
li kwestię, jak pan powiedział, pracowniczych pro-
gramów kapitałowych, PPK, kwestię stażu lekarzy, 
kwestię programu „Za życiem” itd., to są to istotne 
zadania, istotne programy i nikt z senatorów podczas 
posiedzenia nie kwestionował zasadności przekazania 
na nie środków.

(Senator Jan Rulewski: I pierwsze…)
Aha, jeszcze pierwsze pytanie: czy obciąża, czy 

odciąża? Musiałbym wiedzieć, co pan rozumie przez 
pojęcia „odciąża” i „obciąża”, jak pan rozumie te poję-
cia, żebym mógł udzielić precyzyjnej odpowiedzi. No, 
zawsze czy zwykle jest ryzyko, że gdy się twierdzi, 
że zna się odpowiedzi na wszystkie pytania, to potem 
się okazuje, że się nie zrozumiało pytania, więc ja 
wolałbym pana senatora dopytać o to, co pan rozumie 
przez pojęcia „odciąża” i „obciąża”. Dopiero wtedy 
postaram się udzielić odpowiedzi.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo, pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Czy summa summarum te ustawy zabierają oby-

watelom pieniądze, czy jeszcze więcej ich przekazują 
z tego bogatego budżetu?

Senator Grzegorz Bierecki:

W mojej opinii oczywiście następuje zwiększenie 
transferu do obywateli, choćby poprzez to odmroże-
nie, o którym przed chwilą tyle rozmawialiśmy. Tak 
więc więcej pieniędzy trafi do kieszeni, do portfeli 
naszych obywateli. Zatem chyba z przyjemnością bę-
dziemy taką ustawę przyjmowali. Dziękuję bardzo.
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(podsekretarz stanu T. Robaczyński) doniesień, które mamy, wynika, że jest duże prawdo-
podobieństwo, że umowa o wyjściu Wielkiej Brytanii 
z Unii Europejskiej nie spowoduje takich nagłych 
ruchów, czyli nie będzie to zapewne hard brexit, tak 
jak się można było tego spodziewać, aczkolwiek to też 
jeszcze nie jest pewne. W związku z tym, też kierując 
się tym, co robiły inne kraje, chociażby Dania, w pro-
jekcie ustawy budżetowej na 2019 r. przewidziana 
została rezerwa przeznaczona właśnie na ewentualną 
potrzebę nagłego zwiększenia wysokości składki do 
budżetu Unii Europejskiej.

Jeśli chodzi o Fundusz Pracy, to mimo tych zadań, 
które realizuje Fundusz Pracy, jakby trochę ponadpla-
nowych, tak naprawdę w Funduszy Pracy na koniec 
roku 2019 będzie więcej środków niż na początku 
roku 2019, bo będzie ponad 21 miliardów w porów-
naniu z ponad 15 miliardami, które były na początku 
roku. Tak że tutaj nie ma zagrożenia niewykonania 
zadań czy nierealizacji zadań przez Fundusz Pracy 
jako taki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Rulewski zadaje pytania.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, co z obietnicą szeroko kolporto-

waną przez różnych przedstawicieli rządu, również, 
zdaje się, przez premiera? Chodzi o to, że w ustawie 
okołobudżetowej nie znalazła się sprawa trzynastki 
dla rencistów i emerytów, ewentualnie innej zmia-
ny. A ta zmiana już powinna mieć miejsce, żeby od 
1 stycznia można było pocieszyć emerytów i renci-
stów, którzy mają najniższe emerytury i renty w całej 
Unii Europejskiej.

Panie Ministrze, środki, jak pan powiedział, na 
koncie Funduszu Pracy są bardzo duże i będą bar-
dzo duże. I to jest dobra wiadomość. Ale czy drogą 
do tego jest rozgrabianie go czy rozbiór niezgodny 
z jego przeznaczeniem? Czy nie powinna być obni-
żona wysokość odpisu na Fundusz Pracy, który teraz 
wynosi 2,45%? Bo w związku z tym, że nie wzrasta, 
nie upowszechnia się bezrobocie, oczywiście składka 
mogłaby być niższa, co odciążyłoby zwłaszcza ma-
łych pracodawców.

I trzecie zagadnienie, Panie Ministrze. Czy nie 
wydaje się państwu, że błędna jest ocena bezrobo-
cia… przepraszam, że częściowo błędna jest ocena 
bezrobocia, która wynika z faktu… Bo mniej ludzi 
się urodziło niż jest ludzi w wieku, w którym można 
podjąć pracę, a ponadto nadal bardzo dużo ludzi wy-
jeżdża. I czy bierzecie państwo to pod uwagę, a także 
zmiany związane z zatrudnianiem Ukraińców na na-
szym rynku, którzy mogą po prostu uciec do innych 
państw?

w Wysokiej Izbie przy omawianiu budżetu – nastąpiło 
po raz pierwszy od 10 lat odmrożenie kwoty bazowej. 
Czyli to jest jedna kwestia, która dotyczy świadczeń 
pracowniczych, a takich kwestii jest więcej, choćby 
właśnie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. 
To jest ogromna rzesza urzędników państwowych, 
funkcjonariuszy itd., w związku z czym nie da się 
tego zrobić tak naprawdę za jednym razem.

Ponadto, jeśli chodzi o zakładowy fundusz świad-
czeń socjalnych, są kontynuowane i wprowadzane 
programy czy pewne świadczenia, które były finan-
sowane tradycyjnie właśnie z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, chociażby darmowy pod-
ręcznik, „Dobry start”, pomoc państwa w zakresie 
dożywiania czy program „Maluch”. W ramach tych 
programów są de facto realizowane takie świadcze-
nia, które również finansowane są z zakładowego 
funduszu świadczeń socjalnych. To tyle, jeśli chodzi 
o kwestię odmrażania.

Jeśli chodzi o pozbycie się wątpliwości co do prze-
kazywania środków na OFE – jeden z panów senato-
rów o to pytał – to tutaj jest kwota 3,3 miliarda zł. Są 
to wątpliwości dotyczące nie tego, czy są to środki 
prywatne, czy jakiekolwiek inne… Najwyższa Izba 
Kontroli, kontrolując poszczególne budżety, zwracała 
uwagę na to, że środki, które stanowią uzupełnienie 
składek, zawsze były traktowane jako rozchody, po-
nieważ pierwotnie miały być finansowane z przycho-
dów z prywatyzacji. Ponieważ te przychody z prywa-
tyzacji są już znikome, a składki dalej są uzupełniane, 
tak naprawdę nie ma powodu, aby przepływ z budżetu 
państwa był traktowany jako rozchód, tylko jako – na 
to Najwyższa Izba Kontroli zwracała uwagę – po 
prostu wydatek budżetu państwa powiększający defi-
cyt. Stwierdziliśmy, że rzeczywiście Najwyższa Izba 
Kontroli ma rację i że charakter ekonomiczny tego 
przepływu to jest de facto wydatek budżetu państwa, 
i tak to zostało po prostu ujęte w budżecie państwa.

Jeśli chodzi o regułę wydatkową, to oczywiście 
cała ustawa budżetowa i generalnie wydatki sekto-
ra finansów publicznych muszą po prostu spełniać 
wymogi reguły wydatkowej, w przeciwnym razie 
nie moglibyśmy czy minister finansów nie mógłby 
takiego budżetu przedłożyć rządowi, a rząd – parla-
mentowi. W związku z tym trudno mówić o realizacji 
reguły wydatkowej w sensie kwotowym. Po prostu 
budżet spełnia wymogi reguły wydatkowej, tak moż-
na powiedzieć.

Jeśli chodzi o brexit – co też pewnie będzie oma-
wiane, akurat w ustawie okołobudżetowej tego nie 
ma – to zdajemy sobie sprawę z tego, że w pewnym 
momencie wpływy z funduszy unijnych będą niższe, 
a może się okazać, że nasze wpłaty do budżetu unijne-
go będą z kolei wyższe, ale z ostatnich informacji czy 
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ki makroekonomiczne prawdopodobnie zaczną się 
obniżać, i w związku z tym ta dobra sytuacja, którą 
teraz mamy w poszczególnych funduszach, zacznie 
jednak się pogarszać. Co za tym idzie, tak jak mówię, 
monitorujemy składki i stany środków w funduszach, 
ale nie uważamy za zasadne – biorąc pod uwagę to, 
że właśnie te najlepsze miesiące mamy za sobą – aby 
te składki można było w tym momencie redukować.

I trzecie pytanie… Jeśli pan senator mógłby przy-
pomnieć, bo trochę… Zmiany… Nie jestem pewien 
co do trzeciego pytania.

(Senator Jan Rulewski: Jest pytanie, czy podzie-
la pan mniemanie pana senatora sprawozdawcy 
Biereckiego, iż te zmiany służą rozchodom budżetu 
na rzecz obywateli, czy też uważa pan, że są to przy-
chody od obywateli.)

Tak naprawdę te zmiany… One tak… Ale to de 
facto nie ta ustawa, tylko połączenie tej ustawy z usta-
wą budżetową oczywiście powoduje zwiększenie roz-
chodów w stosunku do obywateli, bo zwiększają się 
wydatki. A ta ustawa de facto tylko zmienia sposób 
dystrybucji tych środków czy też zmienia źródła, 
z których te środki są dystrybuowane. Czyli kompi-
lując czy traktując ustawę budżetowa i okołobudże-
tową łącznie, można powiedzieć, tak jak mówiłem na 
początku, że oczywiście te transfery do ludności są 
zwiększone, ale sama ustawa dzisiaj omawiana regu-
luje już to, co się dzieje wewnątrz sektora finansów, 
czyli to jest kwestia przepływów między funduszami, 
to jest kwestia wydatków z budżetu państwa. Czyli 
ustawa ma raczej taki charakter, a nie taki charak-
ter, który powoduje zwiększenie czy zmniejszenie 
wydatków.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeszcze pytanie dotyczące pana 

wypowiedzi. Chciałbym, żeby pan minister uściślił… 
Powiedział pan minister, że trwają prace dotyczące 
dodatkowego wynagrodzenia czy waloryzacji wy-
nagrodzenia emerytów. Gdzieś średnio, jak pan po-
wiedział, będzie 70 zł więcej na jednego emeryta. 
Gdyby pan mógł ze dwa słowa więcej powiedzieć 
na ten temat…

A z pytań… Panie Ministrze, proszę nam powie-
dzieć, czy jest różnica między tym, co powinniśmy 
zapłacić z budżetu, jeśli chodzi o fundusz socjalny, 
a tym, co płacimy. Bo mamy tam, o ile pamiętam, 
rok 2013 jako bazę. A gdybyśmy wzięli rok 2018 do 
roku 2019, to jaka będzie ta różnica? To jest pierwsze 
pytanie. A właściwie drugie.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Jeśli chodzi o emerytów i rencistów, to wpłynął 
już projekt dotyczący waloryzacji. Tam jest przewi-
dziany dodatek w wysokości 70 zł. Jak pamiętam, 
on, zdaje się, będzie niedługo procedowany przez 
rząd. Tak że te działania już zostały podjęte w ramach 
dodatkowej waloryzacji.

(Senator Jan Rulewski: W budżecie?)
Proszę?
(Senator Jan Rulewski: W budżecie?)
Tak. Jest projekt ustawy, który będzie procedo-

wany przez rząd w najbliższym czasie i w ramach 
środków zaplanowanych w budżecie są środki na to 
przewidziane.

Jeśli chodzi o Fundusz Pracy, to tak naprawdę 
traktujemy te wszystkie środki jako środki publicz-
ne. Ponieważ zwiększa się poziom środków, które 
są w Funduszu Pracy, nie widzimy powodu, żeby 
niektóre z ważnych zadań państwowych finanso-
wać poprzez emisję długu, czyli z budżetu. A skoro 
jest taka sytuacja, to minister finansów korzysta ze 
wszystkich dostępnych narzędzi, którymi dysponuje 
w ramach finansów publicznych, aby niektóre z tych 
zadań realizować. Zresztą nie pierwszy raz tak się 
dzieje i tak naprawdę korzystamy z różnych fundu-
szy. Tutaj nie mówimy tylko o Funduszu Pracy, bo 
w niektórych przypadkach jest chociażby fundusz 
CEPiK i jest Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej. Po 
pierwsze, tam są gromadzone środki wystarczające 
na realizację zadań, do których te fundusze zostały 
stworzone, a po drugie, są to środki publiczne, które 
de facto są dochodami publicznymi zgodnie z usta-
wą, i w związku z tym racjonalne jest, żeby wyko-
rzystywać właśnie te środki na realizację oczywiście 
niektórych zadań, ale w taki sposób, żeby to nie po-
wodowało niemożności realizowania w dłuższym 
okresie, w dłuższej perspektywie zadań ustawowych 
tych funduszy.

Jeśli chodzi o zmniejszanie składek, to oczywiście 
my cały czas składki monitorujemy, ale jeśli cho-
dzi chociażby o Fundusz Pracy, to część składki na 
Fundusz Pracy została przekierowana na tzw. fundusz 
solidarnościowy, czyli de facto będą zmniejszone 
środki na Fundusz Pracy. I to jest jedna rzecz.

Druga rzecz jest taka, że rzeczywiście jesteśmy 
teraz w szczycie koniunktury, ale musimy też brać 
pod uwagę to, że ta koniunktura prawdopodobnie 
w najbliższym czasie zacznie spadać, że wskaźni-
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(senator L.Czarnobaj) A jeśli chodzi o fundusze, o, jak pan senator to 
określił, przejadanie funduszy, to trudno się zgo-
dzić ze stanowiskiem, że to jest przejadanie fundu-
szy. Otóż podejście jest takie… Ja o tym już trochę 
wcześniej mówiłem. Podejście jest takie, że… Może 
inaczej. Przede wszystkim to jest poniekąd trochę 
stan zastany. Mamy system mieszany, budżetowo-
-funduszowy, tak? I teraz część zadań realizowanych 
jest przez fundusze, część zadań realizowanych jest 
przez inne jednostki sektora finansów, jak chociaż-
by agencja wykonawcza, i oczywiście duża część 
zasadnicza jest realizowana przez budżet państwa. 
W sytuacji dobrej koniunktury gospodarczej zmie-
niają się trochę relacje, jeśli chodzi o możliwości 
budżetowe i możliwości funduszy. I to, co się dzie-
je z Funduszem Pracy, czyli wpływ do Funduszu 
Pracy ze względu na dobry stan gospodarki i do-
bre wskaźniki na rynku pracy, pozwala na realiza-
cję również innych zadań. Podobnie jak wpływy 
budżetowe. Z tym że – przypominam – cały czas 
mamy deficyt budżetowy. W związku z tym de 
facto, żeby sfinansować pewne zadania, musimy 
emitować dług. Minister finansów, traktując całą tę 
układankę jako tak naprawdę jeden system, korzysta 
również w pewnym zakresie z funduszy, które wła-
śnie są gromadzone. I one nie są przejadane. One są 
wykorzystywane na równie ważne cele społeczne. 
Oczywiście, mając na względzie to, że koniunk-
tura będzie się, że tak powiem, wyczerpywać czy 
będzie spadać, wiemy też, że środki w funduszach 
zapewne nie będą tak rosnąć albo też mogą maleć. 
W związku z tym korzystanie z poszczególnych 
funduszy jest o tyle racjonalne, że jest bezpieczne 
dla długofalowych zadań tych funduszy. Tak jak 
mówię, w Funduszu Pracy jest jeszcze o tyle wy-
jątkowa sytuacja, że tak naprawdę, mimo realizacji 
innych niektórych zadań z tego funduszu, środki 
w Funduszu Pracy cały czas rosną.

Co do tego, o czym mówił pan senator Rulewski, 
że tutaj należałoby się być może zastanowić nad 
zmniejszeniem składki – być może rzeczywiście, 
ale, tak jak mówiłem, ponieważ niejako przecho-
dzimy już fazę szczytu gospodarczego czy szczytu 
koniunktury gospodarczej, to nie uważamy tego za 
stosowne. Żeby później móc właśnie ewentualnie się 
wycofywać z finansowania niektórych zadań z tych 
funduszy i przejść znowu na finansowanie dłużne… 
Jesteśmy za tym, żeby zostawić jednak takie wpływy 
do funduszy, które pozwolą już po zmniejszeniu się 
koniunktury gospodarczej na realizację zadań stricte 
ustawowych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński.

I trzecie pytanie, Panie Ministrze, dotyczące 
funduszy. Bo mamy taki oto model: mamy dobrą 
koniunkturę gospodarczą, mamy dobre wskaźniki 
wpływów do funduszy, w związku z tym bierzemy 
sobie z tych funduszy środki na inne cele, które nie 
są zapisane w danym funduszu. Taki mamy… Już nie 
będę wymieniał tych wszystkich funduszy, w debacie 
powiem kilka słów na ten temat. Czy pan uważa za 
prawidłowe z punktu widzenia strategii to, że wte-
dy, kiedy mamy dobrą koniunkturę, to przejadamy 
fundusze na inne cele? A co będzie, tak jak pan mi-
nister mówił, w momencie, kiedy nastąpi spowolnie-
nie gospodarcze i będziemy mieli o wiele mniejsze 
fundusze, a większe potrzeby? Skąd będziemy wtedy 
brali pieniądze?

To na razie tyle. Bo mam jeszcze kolejne pytania.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jeśli chodzi o waloryzację, to ja tutaj nie do końca 

znam szczegóły. Wiem, że to ma być nie mniej niż 
70 zł, ale jakby poza tą waloryzacją, która jest stan-
dardowo przewidywana…

(Senator Leszek Czarnobaj: To nie mniej niż 70 zł. 
A nie więcej niż ile?)

Nie wiem, nie umiem powiedzieć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Chyba 1 tysiąc zł)
Nie umiem powiedzieć. Być może jeszcze w trak-

cie posiedzenia uda mi się czegoś dowiedzieć, ale 
teraz nie umiem powiedzieć.

A jeśli chodzi o różnicę pomiędzy odmrożeniem 
całkowitym ZFŚS a stanem, który mamy obecnie, to 
jest to ponad 300 milionów zł. To znaczy jeżeli mieli-
byśmy odmrozić na poziomie roku 2018, to byłoby to 
o ponad 300 milionów zł więcej wydatków. Ale nie 
obejmuje to szkolnictwa wyższego. A ponadto z ZFŚS 
zawsze jest taka sytuacja, że sprawa jest dyskutowana 
także w ramach Rady Dialogu Społecznego. I w tej 
kwestii akurat strony społeczne nie dochodzą do po-
rozumienia, tzn. pracodawcy oczywiście prezentują 
inne stanowisko niż związki zawodowe, bo odmro-
żenie funduszu zakładowego oczywiście wiązałoby 
się także z kosztami dla pracodawców. Tak że samo 
całkowite odmrożenie tego, co jest zamrożone, w ra-
mach ustawy okołobudżetowej to by było ponad 300 
milionów zł.
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rwa w utrzymaniu tego systemu, bo ten system musi 
być bardzo operacyjny, tzn. w tym systemie cały czas 
odbywa się komunikacja pomiędzy poszczególnymi 
dysponentami i przypływ środków. W związku z tym 
zaproponowaliśmy, i dlatego jest to przepis epizodycz-
ny, żeby do momentu, kiedy uda się wyłonić nową fir-
mę, która będzie obsługiwać rozwój i rozbudowę tego 
systemu, mogły to robić właśnie Aplikacje Krytyczne, 
które są jakby najbliżej nas i które w ramach posiada-
nych środków i niezależnie od tych projektów, jakie 
robią, będą w stanie… Chodzi o to, żeby ta spółka 
mogła jedynie w 2019 r. wykonywać zadania związane 
z obsługą tego jednego systemu, który musi być w peł-
ni operacyjny. W tym czasie będą trwały prace nad 
wyłonieniem nowego wykonawcy, co jest dosyć trud-
ne, jeśli chodzi o nasz system zamówień publicznych 
i o te systemy, którymi dysponuje minister finansów, 
a w szczególności o system Trezor, bo niestety tu dosyć 
trudno jest sformułować specyfikację istotnych wa-
runków zamówienia w taki sposób, żeby wyłonienie 
wykonawcy nie było oparte tylko i wyłącznie na cenie 
czy też żeby przewaga kryteriów nie była związana 
z ceną, a to się niestety stało, jeśli chodzi o poprzed-
niego wykonawcę. Zawsze zgłaszane są odwołania 
do KIO i niestety takie umowy czasem muszą być 
zawierane. Tak że to jest dosyć trudne i chcemy się do 
tego dobrze przygotować, tak żeby nie było kłopotów 
z tym systemem. Ale, tak jak mówiłem, chodzi tylko 
i wyłącznie o ten rok oraz tylko i wyłącznie o obsługę 
jednego systemu budżetowego, czyli systemu Trezor.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Czyli podstawowa działalność tej spółki, nazwał-

bym to: ustawowa, wynikająca z ustawy podstawowej 
pozostaje bez zmian, nic się tu nie ogranicza…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Nie, nie, nie. Wręcz przeciwnie, ona się… 

Wcześniej były zarzuty ze strony Najwyższej Izby 
Kontroli, że ta spółka ma mało zleceń, mało robi. 
Teraz już tych projektów jest ponad dwadzieścia kil-
ka, o ile wiem, kolejnych 13 jest w przygotowaniu. 
Tak że nie, zasadniczy cel tej spółki jest taki, jak jest 
określony w ustawie, czyli tak naprawdę tworzenie 
systemów do uszczelniania podatków, a więc to jest 
przepis, zresztą tak, jak te w ustawie okołobudżeto-
wej, tylko epizodyczny.

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

Mam pytanie dotyczące art. 21. Nasi legislatorzy mieli 
zastrzeżenia co wprowadzenia tego artykułu w dru-
gim czytaniu, ja zaś mam pytanie bardziej ogólne. 

Otóż, jak zrozumiałem, w tym artykule chodzi 
o spółkę Aplikacje Krytyczne, która w 2016 r., jak 
pamiętam, była stworzona w celu konkretnych dzia-
łań. Chodziło o uszczelnienie systemu, o stworzenie 
takich mechanizmów informatycznych, które by mo-
gły ułatwić walkę np. z oszustwami VAT-owskimi. 
W pewnym sensie miała to być spółka czysto innowa-
cyjna, tak bym to określił, i miała ona ściśle określone 
zadania. Po zrealizowaniu tych zadań miałaby zostać 
rozwiązana, ewentualnie, gdyby nie mogła czegoś 
zrobić, gdyby jej zadania w ten sposób się zakończyły, 
to też miała być rozwiązana. 

Pytanie, dlaczego państwo teraz rozciągacie na tę 
spółkę… No, dajecie jej inne zadania, bardzo szero-
kie, chyba maksymalnie możliwe. Mianowicie jest to 
utrzymanie rozbudowy systemu informatycznego słu-
żącego do obsługi budżetu państwa. Szerzej już chyba 
nie można tego ująć, jeśli chodzi resort finansów.

I pytanie drugie. Jak było do tej pory? Bo to jest 
tylko epizodyczny artykuł na rok 2019. To, że zna-
lazł się w ustawie okołobudżetowej, też jest dziwne. 
No, ale to inna sprawa, po prostu jest w tej ustawie. 
Pytanie dotyczy tego, jak było do tej pory i dlaczego 
rozszerzacie tej spółce zadania nałożone wcześniej 
na nią ustawowo i ujęte znacznie węziej.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Tak jak pan senator mówi, rzeczywiście celem tej 

spółki jest realizacja projektów – i po to ona była po-
wołana – na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej, 
które przede wszystkim mają służyć uszczelnianiu 
systemu podatkowego. Ten artykuł został wprowa-
dzony ze względu na dosyć szczególną sytuację, je-
śli chodzi o system obsługi budżetu państwa. I tutaj 
chciałbym od razu sprostować, że ta możliwość jest 
właśnie potraktowana jak najwęziej, dlatego że chodzi 
nam tu tylko i wyłącznie o system Trezor, który służy 
właśnie do obsługi budżetu państwa. Chodzi o to, że 
już po skonstruowaniu ustawy budżetowej została 
rozwiązana umowa z dostawcą usług, jeśli chodzi 
o system Trezor. Nie chcemy, żeby była jakaś prze-
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o projekcie ustawy budżetowej. Wszystkie te zasa-
dy, których przestrzegania wymaga właśnie reguła 
wydatkowa, zostały zachowane.

Jeśli chodzi o zmiany w Funduszu Pracy, to ten 
przepis w ustawie okołobudżetowej dotyczy zmian 
w planie Funduszu Pracy, w tym centralnym planie 
Funduszu Pracy – takich zmian, w których środ-
ki unijne są zastępowane przez środki krajowe. 
Wówczas jest potrzebna zgoda ministra finansów, 
a to wynika z faktu, że środki unijne są neutral-
ne, jeśli chodzi o metodologię ESA. Tutaj chodzi 
de facto o deficyt sektora finansów publicznych. 
Każda zamiana środków unijnych na środki krajo-
we, nawet jeśli nie ruszamy kwot, a tylko zamienia-
my jedne środki na drugie, np. zmniejszając udział 
środków unijnych, powoduje, że przy ich wydat-
kowaniu zwiększa się deficyt sektora finansów pu-
blicznych. Minister finansów chce mieć kontrolę 
nad tym właśnie aspektem i tylko w tej części to 
jest… Tu nie chodzi o zmiany dotyczące poszcze-
gólnych jednostek, które realizują zadania w ramach  
Funduszu Pracy.

Jeśli zaś chodzi o biopaliwa, to wiem, że ta spra-
wa powtarza się co rok. Ona tak naprawdę powinna 
zostać ostatecznie uregulowana przez… Chyba przez 
niedopatrzenie ta sprawa nie została dookreślona. 
Dzieje się tak dlatego – chodzi o zawieszenie stosowa-
nia tego przepisu – że nowelizacją ustawy powołano 
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu i te zadania, 
które miały być realizowane w ramach tych zasad, 
które tutaj zostały określone, po prostu przeszły na 
ten fundusz. Ponieważ w ustawie został przepis, który 
nakazuje przeznaczanie określonej ilości środków 
na de facto to samo zadanie, tak jakby naprawiamy 
to ustawą okołobudżetową. Myślę, że to trzeba po 
prostu naprawić systemowo. No, tylko dlatego jest 
tu ten przepis.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
mogę?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze. Może pan do-
pytać.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, podsumujmy. Jeśli dobrze zrozu-
miałem, to, co dotyczy przenoszenia środków w ra-
mach Funduszu Pracy czy na poziomie powiatowym, 
czy wojewódzkim, będzie odbywało się według do-
tychczasowych zasad, a tylko to, co jest związane 
z zastępowaniem pieniędzy unijnych lub działaniem 
zmierzającym w drugą stronę, będzie wymagało zgo-
dy ministra.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeśli można, 

to chciałbym jeszcze prosić o 2 słowa dotyczące re-
guły wydatkowej. Ja pytałem pana senatora, ale teraz 
chciałbym zapytać pana ministra… To oczywiście 
tak super ściśle nie wiąże się z tą ustawą, o tym bę-
dziemy rozmawiali przy okazji ustawy budżetowej, 
ale niektóre jej elementy mają wpływ na to, co do-
tyczy reguły wydatkowej. Mam 2 pytania dotyczące 
tej reguły. 

Nie pamiętam: czy fundusze po stronie przycho-
dów i wydatków są wliczane do reguły wydatkowej? 
To jest pierwsze pytanie. 

I drugie. Na 2019 r., jak czytam… Nie wiem, ile 
w tym jest prawdy, bo nie analizowałem budżetu na 
2019 r… Czy jeśli chodzi o regułę wydatkową, to jest 
tutaj jakby niedobór, w sensie realizacji ustawowej, na 
poziomie 3 miliardów, czyli wydajemy o 3 miliardy 
więcej, niż wynika to z reguły wydatkowej?

I pytanie dotyczące Funduszu Pracy. Panie 
Ministrze, Fundusz Pracy, zmiany w funduszu… Tu 
zgodę musi wydawać właściwy minister. Dlaczego 
państwo zapisujecie w ustawie budżetowej, że zmiany 
w Funduszu Pracy na poziomie, nie wiem, powiato-
wym czy wojewódzkim musi zatwierdzać minister? 
Z czego to wynika? Z jakiej logiki?

I jeszcze jedno pytanie, dotyczące ustawy o bio-
paliwach. Ona tak z roku na rok jest odkładana. Co 
leży u podstaw tego? Dlaczego państwo to robicie? No 
przecież chyba nie z powodu kłopotów budżetowych.

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

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Państwo Senatorowie!
Jeśli chodzi o fundusze i regułę wydatkową, to 

powiem tak. Do reguły wydatkowej zgodnie z jej 
konstrukcją nie zalicza się państwowych funduszy 
celowych z wyjątkiem Funduszu Pracy, który został 
ustawowo zaliczony do tej reguły jako taki największy 
fundusz. Tak jak mówiłem, nie da się przedstawić bu-
dżetu w takiej wersji, w której wydatki przekraczały-
by regułę wydatkową o jakąkolwiek kwotę. Wszystkie 
te kwoty, które są… Oczywiście mówimy de facto 
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dzieje w sektorze finansów publicznych. Ta klasy-
fikacja jest raz przedmiotowa, raz podmiotowa, raz 
podmiotowo-przedmiotowa, a w związku z tym nie 
daje nam pełnego obrazu. Chcemy ten budżet zada-
niowy wtłoczyć w ramy zwykłego budżetu przede 
wszystkim poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej. 
Tak ja widzę przyszłość budżetu zadaniowego. Sądzę, 
że trzeba zintegrować oba dokumenty na poziomie 
wynikającym z klasyfikacji, ze zmiany klasyfikacji 
budżetowej. To tak w skrócie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Nie wiem, czy nie uciekł z pańskiej i innych osób 

pamięci fakt, że w 2014 r. Trybunał Konstytucyjny 
orzekł o niekonstytucyjności ustawy o opiekunach 
dzieci i osób dorosłych. Orzekł, że należy to natych-
miast wyrównać. Minęły prawie 4 lata. W tym czasie 
to orzeczenie zostało wzmocnione wyrokami sądów 
powszechnych nakładającymi obowiązki na Skarb 
Państwa, a nie widzę, żeby w tej ustawie w jakikol-
wiek sposób państwo odnieśli się do przewlekłego 
i uporczywego uchylania się od wykonania tego wy-
roku i wyroków sądu. 

Jak długo – mam pytanie – będziecie ciągnęli ten 
dług wobec tych 150 tysięcy osób? 

Mam jeszcze drugie pytanie: czy wzorem, może 
nie z tej działalności, wzorem np. ustawy górniczej, 
węglowej nie moglibyście państwo uchwalić Black 
Friday dla tych ludzi, chociażby tyle, jako formy 
swoistej rekompensaty za to nieustanne oczekiwanie 
i nieustanne obietnice?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Generalnie, Panie Marszałku, Panie Senatorze, 

ustawa okołobudżetowa tej kwestii nie może uregu-
lować, bo – tak jak mówię – to jest materia ustawy, 
która technicznie rozkłada pewne rzeczy w samym 
budżecie państwa. Tak naprawdę, jeśli chodzi o spra-
wę wyroku i osób niepełnosprawnych, ta sprawa się 
przetoczyła, wzmógł się, że tak powiem, przekaz me-
dialny na ten temat, była szczególnie analizowana 
w czasie protestu, który się odbywał w Sejmie. Na 
skutek tego powstał nowy fundusz, który będzie prze-
znaczony właśnie na wspieranie osób niepełnospraw-
nych. On będzie finansowany częściowo z podatków, 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:
Tak, to jest dokładnie ta sama reguła, która była 

już stosowana wcześniej. Tutaj zasady się nie zmie-
niają, również w tym zakresie. Chodzi nam o ten cen-
tralny poziom, o główny plan wydatków Funduszu 
Pracy, które to wydatki wpływają na deficyt sektora 
finansów publicznych.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Panie Ministrze, ja chcę zadać pytanie, które tro-

chę odbiega od tego tematu. Co z budżetem zada-
niowym?

(Głos z sali: W polu.)
O taką bardzo ogólną odpowiedź bym prosił. 

Pracujecie? Nie pracujecie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Tomasz Robaczyński:

Bardzo ogólnie powiedziałbym tak: przejmując 
kompetencje ministra odpowiedzialnego za sprawy 
budżetowe, dostałem od szefowej, od ministra finan-
sów, takie polecenie, żeby do jakiegoś dalszego punk-
tu doprowadzić reformę budżetową, która de facto 
wiąże się z budżetem zadaniowym. Ten budżet zada-
niowy jest tworzony, ale jest tworzony trochę obok. 
I teraz wygląda to tak, że ten drugi budżet przysparza 
dużo pracy dysponentom i osobom, które go tworzą. 
De facto tworzymy 2 budżety, które są trochę niekom-
patybilne, jeśli chodzi o klasyfikację budżetową, po-
równywanie nakładów, funkcji itd. W związku z tym 
powstała koncepcja, którą ja bym chciał przeprowa-
dzić w ramach tej reformy budżetowej. Z myślą o tym 
postanowiliśmy stworzyć w Ministerstwie Finansów 
taki kompleksowy projekt w celu opracowania zmian 
w systemie finansów, bo tak naprawdę to nie tylko to 
wymaga zmiany, jest jeszcze kilka elementów, które 
w finansach publicznych, no, funkcjonujących na bar-
dzo podobnych zasadach od początku, od przełomu, 
wymagają zmian, wiele rzeczy wymaga zmian. Teraz 
koncepcja jest taka, aby jednak ten budżet zadanio-
wy de facto poprzez zmianę klasyfikacji budżetowej 
włączyć do struktury budżetu normalnego, tzn. nie 
tworzyć 2 odrębnych dokumentów, tylko zrobić tak, 
aby to, co widać w budżecie zadaniowym, można 
było zobaczyć w budżecie zwykłym. To oznacza tak 
naprawdę… No, zależy, jak powiemy, można jedno 
zastąpić drugim albo odwrotnie. W każdym razie 
chodzi o to, że mamy klasyfikację budżetową, któ-
ra często nie daje nam pełnego obrazu tego, co się 
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(podsekretarz stanu T. Robaczyński) w grudniu, szybko, w ciągu 1 dnia… Pan prezydent 
już czekał, złożył podpis i 2,5 miliarda wypłacone. 
A tu mówimy o 300 milionach zł – na to, żeby ure-
gulować problem, który powstał w okresie kryzy-
su. Ja tu zacytuję słowa pana senatora Biereckiego, 
przewodniczącego komisji budżetu i finansów, ulu-
bione jego zdanie z poprzedniej kadencji: sięgajmy 
do głębokich kieszeni. Nie chodzi tu o tych ludzi, 
dla których fundusz socjalny jest elementem waż-
nym, źródłem wzrostu poziomu życia. No i co, się-
gamy? Okazuje się, że 300 milionów zł to problem 
nie do rozwiązania. A mówienie o tym, że to jest 
problem budżetowy, Panie Ministrze, to przecież jest 
jakaś kpina. Przecież jak ja czytam czy słyszę, że 
40 miliardów, że 240 miliardów… Sam nie wiem, 
ile wyście już zaoszczędzili w ramach uszczelnie-
nia. Oczywiście uszczelnienie jest faktem, natomiast 
możemy się spierać co do wielkości tych środków. 
No ale 300 milionów zł? Przecież, Panie Senatorze, 
to też wpłynie na konsumpcję – obywatele, którzy 
dostaną 300 milionów zł, nie schowają ich w banku, 
tylko… No, jaki jest system bankowy – co niektó-
ry – to zaczynamy widzieć. Chciałbym powiedzieć, 
że ta konsumpcja również będzie elementem wzro-
stu gospodarczego. Tak więc jeżeli państwo dbacie 
o porządek prawny, o szacunek wobec zobowiązań, 
które powstały, o pewną ciągłość tych zobowiązań, to 
należałoby się bardzo poważnie zastanowić, czy… No 
bo kiedy mamy uregulować te zobowiązania wobec 
obywateli na kwotę tych 300 milionów? Jak znowu 
będzie kryzys gospodarczy? No nie, bo wtedy czasu 
na regulowanie tego nie będzie.

I to, o czym mówił dzisiaj senator Rulewski, 
czyli kwestia realizacji orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego dotyczącego opiekunów osób niepeł-
nosprawnych. O ile pamiętam, było w budżecie 800 mi-
lionów – senator to tutaj przypomniał – na realizację 
tego orzeczenia. No, nie dość, że nie zrealizowaliście 
państwo tego orzeczenia, to jeszcze te 800 milionów, że 
tak powiem, wtopiło się w ogólne wydatki budżetowe. 
Dla państwa ten problem jakby nie istnieje.

Cytując państwa, powiem, że wielkim elementem 
dobrej władzy – nie mówię „dobrej zmiany” – jest 
szacunek dla prawa i zobowiązań wobec obywateli. 
Jeżeli wymagamy od obywatela porządnego płacenia 
podatków… Co posiedzenie państwo coś dokłada-
cie, mówicie, żeby uszczelniać system, i to nie tylko 
w przypadku tych, którzy nie wywiązują się ze swoich 
obowiązków, ale coraz bardziej także tych, którzy na-
leżycie, w sposób prawidłowy płacą podatki. Według 
was ich też trzeba, że tak powiem, uszczelniać. To 
jest dwuznaczne podejście do tematu. Ci ludzie nie 
przyjdą strajkować jak górnicy, w związku z czym 
można to co roku odkładać i, tak jak powiedział pan 
senator Bierecki, nie można tak szybko odmrażać, bo 
można się nabawić niestrawności.

a częściowo właśnie z przekierowanych środków 
z Funduszu Pracy. Nie umiem tutaj powiedzieć, czy 
jednym z działań tego funduszu nie będzie właśnie 
realizacja tych zadań, o których pan senator mówi. To 
jest kompetencja ministra rodziny i pracy. W trakcie 
roku budżetowego waloryzowane były i zasiłki opie-
kuńcze, i poszczególne świadczenia, a dodatkowo, tak 
jak mówię, powstał fundusz solidarnościowy. No ale 
nie do końca jestem w stanie odpowiedzieć na pyta-
nie dotyczące konkretnej realizacji wyroku. To, jak 
mówię, jest w kompetencji ministra rodziny i pracy. 
To on w ramach swoich kompetencji, także ewentu-
alnie w kontekście tego nowo powstałego funduszu, 
mógłby taką informację przedstawić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję za odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Tomasz Robaczyński: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Jestem przekonany, że taką główną dyskusję do-

tyczącą finansów państwa przeprowadzimy podczas 
omawiania projektu ustawy budżetowej. Teraz kilka 
uwag i spostrzeżeń, w jakim kierunku idzie ta usta-
wa. Na bazie tego niestety widać, w jakim kierunku 
pójdzie projekt ustawy budżetowej.

Rozpocznę od kwestii funduszu socjalnego, od 
kwestii tego mrożenia, która tutaj była poruszana, 
dyskutowana. Odnosząc się do historii, trzeba po-
wiedzieć, że to za rządów Platformy Obywatelskiej 
i Polskiego Stronnictwa Ludowego rozpoczął się pro-
ces mrożenia – było to w sytuacji wielkiego kryzysu 
gospodarczego nie tylko polskiego, ale i europejskie-
go, światowego. Jak pan minister powiedział, chcąc 
rozwiązać problem dotyczący uregulowania wydat-
ków związanych z funduszem socjalnym… To jest 
problem dotyczący 300 milionów zł, Panie Ministrze, 
tak jak pan minister powiedział. Ja pragnę państwu, 
Wysokiej Izbie, przypomnieć, że radośnie uchwalali-
ście państwo prawie 2,5 miliarda zł na uregulowanie 
zobowiązań wobec górników w kontekście niewy-
płacenia deputatu. Oczywiście państwo musi regu-
lować swoje zobowiązania wobec obywateli, więc 
nie oczekuję tutaj odpowiedzi, ale podsuwam, Panie 
Ministrze, tę kwestię do zastanowienia: 2,5 miliarda 
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(senator L. Czarnobaj) Teraz najpiękniejsza rzecz. Otóż pojawia się zada-
nie, w ramach którego z Funduszu Rozwoju Kultury 
Fizycznej będziemy finansować przygotowanie pol-
skich zawodników, polskiej kadry na olimpiadę oraz 
mistrzostwa Europy i świata. Oczywiście ważne jest 
to, aby polscy sportowcy mieli odpowiednie finan-
sowanie, ale, Panie Ministrze, skoro rozmawiacie 
o takich pomysłach, to chcę wam powiedzieć, że 
każda ilość pieniędzy, która może być skierowana 
na wsparcie Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, 
trafiająca do dzieci i młodzieży, jest zawsze komplet-
nie niewystarczająca. Każdą ilość pieniędzy można 
by tu zainwestować. Polska nie ma jeszcze najlep-
szych wskaźników europejskich czy światowych do-
tyczących liczby osób aktywnie uprawiających sport 
w klubach sportowych, a państwo finansujecie z tego 
funduszu przygotowanie kadry. Uważam, że kadrę 
należy wspomagać finansowo, ale jest przecież Polska 
Fundacja Narodowa. Dlaczego fundacja narodowa nie 
mogłaby wspierać tego, co jest związane z przygoto-
waniem kadry narodowej do reprezentowania Polski 
w różnego rodzaju rozgrywkach? Ja wiem dlacze-
go. Bo lepiej finansować kampanię o tym, że sędzia 
ukradł spodnie, albo zdecydować, że facet popłynie 
sobie w rejs po całym świecie. Ponad 600 milionów zł 
z fundacji narodowej jest przeznaczanych na różne-
go rodzaju pomysły, które nie mają nic wspólnego 
z promocją. A gdyby te pieniądze przeznaczać np. 
na przygotowanie kadry narodowej, to byłby jakiś 
wymierny efekt. Tego rodzaju rozwiązania są bardzo 
niebezpieczne.

I teraz, jeśli chodzi o fundusze, Panie Ministrze, 
powiem na przykładzie – czas zaraz mi się skończy 
– Funduszu Pracy. Tak jak pan minister…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Już się skończył.)
Panie Marszałku, tylko dokończę myśl, żeby dwa 

razy nie wracać. Zresztą poproszę 5 minut, bo wiem, 
że nikogo nie ma. A nie, jest. Przepraszam.

(Senator Jan Rulewski: Ale ustąpię.)
Na przykładzie Funduszu Pracy. Finansujecie pań-

stwo znowu różne zadania z Funduszu Pracy, które 
nie wynikają bezpośrednio z zadań przypisanych 
funduszowi.

A proszę zauważyć: mamy dzisiaj bezrobocie 
na poziomie chyba 5,9%, poniżej 6%, tzn. jest ok. 
600 tysięcy czy 700 tysięcy osób bezrobotnych, czy-
li szukających, mniej lub bardziej aktywnie, pracy. 
Deficyt rąk do pracy jest olbrzymi, co widać po liczbie 
osób z innych krajów, które muszą wspomagać polską 
gospodarkę.

A mamy, Panie Ministrze, 5 milionów 700 tysię-
cy ludzi, którzy w ogóle nie są aktywni zawodowo, to 
jest 25,3% osób w wieku od osiemnastu do sześćdzie-
sięciu czterech lat. To jest jeden z najwyższych wskaź-
ników w Europie. Niemcy mają 17,9%. Skierujcie 
państwo środki na to zadanie, żeby zaktywizować 

Teraz kwestia finansowania z różnych funduszy. 
Szanowni Państwo, jak się czyta o funduszu gwa-
rantowanych świadczeń socjalnych, finansowaniu 
specjalizacji…

(Rozmowy na sali)
Czy ja mógłbym prosić o spokój, Panowie?
Panie Marszałku, przeszkadza mi…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam. 

Proszę o spokój.)
Panowie…
(Senator Grzegorz Bierecki: My cały czas słucha-

my i komentujemy.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę nie komen-

tować. Proszę bardzo.)
Wierzę, Panie Senatorze, że pan ma rozdwojenie 

jaźni, ale bardzo bym prosił o ciszę, bo to trochę prze-
szkadza. Przepraszam.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
do rzeczy.)

Tak jest.
Teraz kwestia funduszy. Z różnych funduszy 

finansujemy różne zadania, które nie są zapisa-
ne w tych funduszach. Przykładowo: z Funduszu 
Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych będą 
środki na dofinansowanie specjalizacji, staży pody-
plomowych zawodów medycznych itd., a z fundu-
szu ochrony środowiska na składkę do agencji ko-
smicznej. Dokładamy tu jeszcze zapis o Centralnej 
Ewidencji Pojazdów i Kierowców. I jest tu taka myśl: 
jest dobra sytuacja w funduszach, więc finansujemy 
różne zadania budżetowe. Fundusze nie wchodzą do 
reguły wydatkowej, w związku z tym poprawia się 
efekt jakości budżetu.

W poprzednich kadencjach pan senator Bierecki 
zawsze mówił: to jest kreatywna księgowość, nie na-
leży tego robić. Miałem nadzieję, Panie Senatorze, 
że głosząc tak wspaniałe rzeczy dotyczące czystości 
i jasności budżetu, będzie pan je promował również 
w nowej kadencji.

Nie opowiadam się za tym, żeby coś, co jest zapisane 
w funduszu, było nienaruszalne. Zgadzam się z panem 
ministrem, że praktycznie są to pieniądze budżetu pań-
stwa. Trzeba przyjąć jakąś strategię, ale nie taką.

Mamy zapisane na modernizację polskiej armii… 
Nie wiemy, jak widać… Helikoptery raz są, raz ich 
nie ma. Minister mówi „jutro będą helikoptery”, ale 
ich nie ma. Zostaje nadwyżka i trzeba coś zrobić. 
No i co robimy? Kupimy helikoptery dla policji i dla 
straży pożarnej. I mamy współczynnik 2% PKB na 
obronność. No, raz można tak zrobić. Ja się zgadzam, 
sytuacje w życiu są różne. Ale to stało się już zasadą. 
Trzeci rok z rzędu jest wykorzystywana ta sama meto-
da. W funduszach jest dobra sytuacja, więc pieniądze 
idą na inne zadania.
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(senator L. Czarnobaj) Niemniej jednak chciałbym się wypowiadać rze-
czowo. Zacznę od tego, że rzeczywiście dokonano 
w wielu dziedzinach znacznych zmian w zakresie 
polityki społecznej. Ale nie mogę być usatysfakcjo-
nowany do końca, ponieważ te zmiany są nierówne, 
powiedziałbym wręcz, że niesprawiedliwe, są sprawy 
zaniedbane.

Będę mówił właśnie o tym orzeczeniu Trybunału 
Konstytucyjnego sprzed 4 lat. I to mówiłem każdemu 
rządowi. Nie wiem, czy może efektem tego było to, 
że już w 2015 r. zostawiono rezerwę 800 milionów zł 
na realizację orzeczenia. Dziś ta kwota wynosi już 
znacznie więcej. Zresztą już wówczas była ona nie-
wystarczająca. Dziś sięga 2–3 miliardów zł.

Ale pytanie – nie tylko o kwestie finansowe, ale 
i prawne – brzmi: jak to państwo zamierzacie uregu-
lować? Powtarzam – i jak już pan senator Czarnobaj 
powiedział – znaleźliście państwo takie wielkanocne 
rozwiązanie, taki Black Friday dla rencistów, któ-
rym zabrano rzekomo, choć to nie do końca prawda, 
węgiel. Ale ludziom, którzy są w znacznie gorszej 
sytuacji, którzy nie mają na węgiel, bo dostają tylko 
zasiłek… Oni, rezygnując z pracy na rzecz opieki 
nad niepełnosprawnym bliskim, dostają 520 zł. I od 
4 lat państwo nie możecie tego jaja znieść. Nawet 
ponaglenia sądów powszechnych, które tworzą jesz-
cze większe… Pamiętam tę dyskusję: musimy zrobić 
ten Black Friday dla górników, bo nas zgnębią sądy 
powszechne. A teraz jakoś tych sądów powszech-
nych, waszych już sądów powszechnych, się nie bo-
icie. Może właśnie dlatego, że są wasze. I dlatego 
stanowczo domagam się, aby te orzeczenia zostały 
w najbliższym czasie zrealizowane.

Drugi problem, Panie Ministrze, też jest bolesny 
i krzywdzący. Bolesny problem, który zauważa cała 
Europa, to problem alimentacji, a właściwie nieali-
mentacji. Zaledwie 10–15% spośród 1 miliona dzieci 
jest zabezpieczanych tą wątłą sumą. Osiągnęliśmy re-
kord europejski w zakresie alimentacji. Mam na myśli 
zarówno ten problem związany z pomocą państwa, 
jak i ten proces, w którym państwo już nie uczestni-
czy, tak jakby nie chciało tego problemu rozwiązać. 
Jest przygotowana ustawa, próg będzie podniesiony, 
ale ten próg będzie, jak wiadomo, nieaktualny już 
w przyszłym roku. Chodzi o te 800 zł. To jest ten 
drugi problem, szczególnie bolesny w państwie, które 
mianuje się państwem o kulturze chrześcijańskiej. 
Zarzucamy Europie, w której te problemy nie wy-
stępują, że ona jest niechrześcijańska, a to my nie 
umiemy swoich dzieci ochronić.

Trzeci problem to oczywiście narastający problem 
emerytów. Jak widzę, rozwiązywany jest on w stylu 
koalicji LPR, Samoobrony i PiS. To są te jednorazowe 
dodatki. No, chcemy, żeby ten emeryt żył dłużej niż 
1 rok, a więc potrzebne jest systemowe rozwiązanie 
kwestii emerytur z tego, powiedziałbym, średniego 

tych ludzi. Nie bezrobotnych, którzy się rejestrują, 
tylko tych, którzy są nieaktywni zawodowo. Mamy 
najgorsze współczynniki. Czyli skoro brakuje nam 
dzisiaj ok. 1 miliona rąk do pracy, to to powinien być 
cel, a nie finansowanie różnych zadań z budżetu, żeby 
sobie wskaźniki poprawić. Mamy dobrą koniunkturę 
w Funduszu Pracy, to finansujemy sobie inne… 

No, przecież trzeba się chwilę zastanowić nad 
ważną sprawą, Panie Ministrze, zadać sobie pytania. 
Skoro jest koniunktura to, po pierwsze, ile odłożyć na 
złe czasy? Jak, po drugie, najbardziej efektywnie wy-
korzystać to, co jest dzisiaj boomem gospodarczym 
i finansowym? I po trzecie, w jaki sposób będziemy 
funkcjonowali w różnego rodzaju przedsięwzięciach 
w przyszłości, kiedy nastąpi kryzys gospodarczy? Bo 
on jest nieunikniony, nastąpi prędzej czy później, oby 
jak najpóźniej. To pokazuje, że ten projekt budżetu 
zmierza właśnie w kierunku kreatywnej księgowości, 
sięgania do kieszeni.

I na koniec ostatnie zdanie. Teraz również to, o co 
pytał pan senator Rulewski – myślę, że powie jeszcze 
kilka słów na ten temat – 70 zł minimum dla eme-
rytów i rencistów, a jak znam życie, to maksimum 
będzie 75 zł. Ja nie jestem zwolennikiem szybkiego 
rozdawania, skoro jest w budżecie. Ale zastanówcie 
się państwo… No, 70 zł, nawet dla emerytów, jako 
podstawa minimalna jest trochę, delikatnie mówiąc, 
niepoważne. I dlatego też jeszcze raz mówię o tym, 
że to idzie w złym kierunku. Koniunktura jest dobra, 
a efektywność zarządzania polskim pieniądzem jest 
naprawdę słaba i niedająca perspektyw na najbliższą 
przyszłość. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku…

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: …za wyrozumiałość 

szczególnie.)
Rozumiem, że połączyliśmy te 2 wystąpienia 

w jedno.
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak jest.)
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście trzeba uważać na wystąpienia pana 

senatora Czarno…
(Senator Leszek Czarnobaj: …baja.)
…baja, bo po tym, jak wystąpił, to połowa PiS 

uciekła z widowni ze strachu, żeby nie podjąć pole-
miki. Myślę, że ja takiego spustoszenia nie wywołam. 
Jeszcze troje czy czworo… czworo państwa zostało. 
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(senator J. Rulewski) krajowców, bądź z potrzebą dalszej aktywizacji. Pan 
również, Panie Ministrze, zwłaszcza pan, może tym 
razem mniej niż pan senator Bierecki – żeby tu ciągle 
nie mówić źle o panu senatorze… Pan doskonale wie, 
że nie można tworzyć finansowych domów potiomki-
nowskich, tj. gdy mówimy, że mamy Fundusz Pracy, 
ale jest to ukryta forma opodatkowania, bo wydajemy 
te środki na sprzeczne cele, już nie tylko niezgod-
ne z tą ustawą o rynkach pracy, bez uwzględniania 
promocji zatrudnienia, ale wydajemy je w sposób, 
bym powiedział, zupełnie woluntarystyczny, przy-
padkowy, na życzenie, a to Kościoła, a to może Jana 
Rulewskiego – co jednak jest nieprawdą, bo żaden 
z ministrów w tym zakresie mnie nie słuchał… I nie 
ma nad tym kontroli, Panie Ministrze! Co to za pań-
stwo, w którym powołujemy fundusz na pewne cele, 
powołujemy radę tego funduszu, zabieramy praco-
dawcom pieniądze, po czym niejako pod ziemią, jak 
to było jeszcze w epoce Solidarności, wydajemy je 
na zupełnie inne cele? To jest państwo niesterowne 
i pan powinien się w tej chwili wstydzić.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
mija 10 minut.)

Tak. Czyli, jeszcze 5? Nie.
Kończąc już, apeluję bardzo gorąco, żeby rzeczy-

wiście urządzić Black Friday wobec tych olbrzymich 
nadwyżek, które pochodzą z niewykonania tytułów 
na rzecz… z wykonania tytułów orzeczonych przez 
Trybunał Konstytucyjny, związanych z oczekiwania-
mi rencistów, emerytów i osób niealimentowanych. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Państwo 

Senatorowie!
Oczywiście ustawa okołobudżetowa przygotowu-

je, że tak powiem, grunt pod ostateczne rozstrzy-
gnięcia, które podejmiemy przy okazji uchwalania 
budżetu. Jest ona zawsze konieczna i zawsze wzbudza 
duże dyskusje, bo ona pewne sprawy dopiero – czy 
też już – zwiastuje.

Chciałbym się tu odnieść do bodajże art 27, który 
mówi o Funduszu Pracy. Pytałem o to pana senatora 
Biereckiego, niestety musiałem wyjść i nie słyszałem 
w pełni odpowiedzi. Ale tę sprawę, którą pan minister 
tutaj poruszał, chciałbym podnieść także ja, w ślad 
za tym, co mówił pan senator Rulewski. Mianowicie 
cieszy to, że państwo przewidujecie środki na dobre 
wynagrodzenie pracowników biur pracy, zwłaszcza 
i szczególnie tych, którzy wykazują się wysoką efek-

portfela. Państwo rzeczywiście dokonujecie zmian 
w zakresie tych świadczeń, tych najniższych eme-
rytur. Jest to pożądane, aczkolwiek nie wiem, czy 
metoda przesuwania środków od tych najlepiej czy 
średnio uposażonych emerytów, gdzie jest ten naj-
większy procent, w stronę tych najniższych świad-
czeń jest metodą sprawiedliwą. Zwracam uwagę, że 
pieniądze odprowadzone na fundusz emerytalny są 
wprawdzie pieniędzmi publicznymi – są nawet różne 
dofinansowania – ale to nie oznacza, że macie nie-
ograniczoną władzę w zakresie dysponowania tymi 
środkami. Łamiecie państwo w ten sposób umowy 
społeczne o charakterze długotrwałym.

Fundusz Pracy. Parę słów wyjaśnienia: sytuacja 
jest dobra, bo gospodarka rzeczywiście się ożywiła 
i rzeczywiście znacznie zmniejszyło się bezrobocie. 
Tylko wniknijmy w strukturę tego bezrobocia. Panie 
Ministrze, to oczywiście nie pańska rola, tylko mi-
nistra pracy i polityki społecznej, który bryluje w te-
lewizji. Mamy rzeczywiście 5–6% bezrobocia, ale 
popatrzmy, jakie to jest bezrobocie. To jest chroniczne 
bezrobocie osób, które co najmniej przez rok, a prze-
ciętnie przez 2 lata, nie podjęły żadnej działalności. 
Aktywizacja tych ludzi nie jest łatwym zadaniem. 
A jeśli przyjmiemy, że mamy do czynienia z tzw. 
ukrytym bezrobociem… Myślę że to jest przedmio-
tem zainteresowania zwłaszcza tych senatorów PiS, 
którzy pochodzą z terenów wiejskich. No, jest tu na-
wet były szef związków zawodowych. Przecież to tam 
jest ukryte bezrobocie. A wiecie, proszę państwa… 
No, wszyscy o tym wiemy. Pan senator Bierecki na 
pewno wie jeszcze lepiej niż ja, z czego wynika ni-
skie bezrobocie. Otóż z tego, że praktycznie nikt się 
nie rejestruje. Bo co można otrzymać w tym urzę-
dzie pracy? Kwotę mniejszą nawet niż zasiłek dla 
bezdomnych. Gdybyśmy przyjęli średnie standardy 
europejskie – może nawet mniej niż średnie – to po-
łowa Polski byłaby bezrobotna. Zatem to jest fałszy-
wa statystyka. No i drugi argument: bezrobocie jest 
mniejsze, bo po prostu jest ubytek ludzi w wieku lat 
18, gotowych do podjęcia pracy. Już nie mówię tu 
o ciągłej emigracji zarobkowej. Zatem tę strukturę 
trzeba mieć na uwadze. Rzeczywiście trzeba dobrze 
tym funduszem gospodarować, a nie wydawać… 
nie chować go pod… Nie można z nim dysponować 
dowolnie, bo znowuż… Panie Ministrze, pan, jak 
myślę, jest tego świadomy, bo pan… Nawet wyglą-
da na to, że pan dobrze to zna, inaczej niż np. pan 
senator Bierecki, który dobrze to zna, ale co innego 
mówi – prawda? Pan zna doskonale te sprawy i wie, 
że co do tego bezrobocia to jest taka właśnie sytuacja 
fałszywej statystyki.

Ruchy tu są… Mogą być gwałtowne – związane 
bądź z brexitem, bądź z otwieraniem granic dla obco-
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(senator M. Augustyn) kich, które gdyby miały więcej pieniędzy i więcej 
możliwości działania, byłyby w stanie na rynek pra-
cy, ku radości przedsiębiorców czekających na pra-
cowników… byłyby w stanie te pieniądze porządnie 
wykorzystać. Tymczasem zwracałbym uwagę – bo 
wiem, że ministerstwo zawsze dba o efektywność 
wykorzystania środków publicznych – żeby być tu-
taj nieugiętym. Te pieniądze nie powinny leżeć na 
kontach w sytuacji, kiedy my mamy takie problemy 
na rynku pracy. To samo w sobie jest zastanawiają-
ce. Dlatego uważam, że podskubywanie tego fundu-
szu jest nie tylko, tak jak mówił to senator Rulewski 
chwilę temu, złamaniem pewnej umowy społecznej, 
że te 2,45% od wynagrodzeń ma wrócić do przedsię-
biorstw w postaci dobrze przygotowanych do pracy 
pracowników. Naprawdę gdyby te pieniądze inwesto-
wać w dobre przeszkolenia, szkolenia i aktywizację 
bezrobotnych na większą skalę i lepiej dopasowaną 
do potrzeb rynku pracy, wszyscy mielibyśmy z tego 
korzyści, a fiskus przede wszystkim. No, nie tak 
wprost, ale poprzez to, że więcej pracujących płaci-
łoby większe podatki od swoich wynagrodzeń. A na 
dodatek jeszcze brakuje odpowiedniego programu 
wspierania gości, których polska gospodarka bardzo 
potrzebuje, gości z innych krajów, których właśnie tak 
powinniśmy nazywać i tak powinniśmy traktować, 
i tak powinniśmy wspierać, po to, żeby ich tutaj za-
trzymać. Przecież wiemy, że z końcem roku np. rynek 
niemiecki otworzy się dla pracowników z Ukrainy. Co 
wtedy? Te pieniądze byłyby jak znalazł, gdybyśmy 
mieli do tego dobre programy.

I chciałem, Panie Ministrze, zwracając uwagę na 
potrzebę w tym zakresie, zachęcić ministerstwo do 
tego, żeby użyć wszelkich instrumentów i zapew-
nić efektywne wykorzystanie tych pieniędzy, które 
moim zdaniem tam nie powinny leżeć w sytuacji, 
kiedy mamy takie potrzeby na rynku pracy. To jest 
jednak pewna niezdrowa sytuacja i nie powinno się 
jej konserwować.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
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 piątego 
porządku obrad…

(Senator Jan Rulewski: Minister powinien się 
ustosunkować.)

Nie było wniosków o charakterze legislacyjnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 

tywnością w swoich działaniach. Myśmy ten system 
stworzyli w ramach nowelizacji ustawy, on był różnie 
odbierany, ale po roku funkcjonowania monitorowa-
nie pokazało, że jednak bardzo silnie motywuje on 
pracowników. I uważam, że jeżeli to temu mają służyć 
te środki, to dobrze, idźmy w tym kierunku. Bo jaką 
mamy dzisiaj w tym zakresie sytuację? Tu już od-
noszę się do wystąpienia pana ministra. Mianowicie 
mamy pewną nadwyżkę w Funduszu Pracy. I wobec 
takiej mnogości różnych zadań, które chciałoby się 
zrealizować, i wciąż jeszcze przecież deficytowego 
budżetu, jest pokusa, ażeby nie odkładać jakichś pie-
niędzy, skoro gdzie indziej ich potrzeba. Ja jednak 
zwracałem tutaj uwagę całkiem niedawno, wtedy, kie-
dy mówiliśmy o funduszu solidarności, który ma być 
w części, i to sporej, finansowany właśnie z pieniędzy 
z Funduszu Pracy, że nie wolno nam mylić zadań. Bo 
gdyby było tak, że te pieniądze z Funduszu Pracy 
byłyby przeznaczone dla biur pracy na działania – 
a one mają to wpisane w swoją działalność – związane 
z zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, to byłoby 
to logiczne, byłoby to spójne. Bo trzeba pamiętać, że 
my mamy jeden z najniższych w Europie wskaźników 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Tymczasem 
my przekazaliśmy te pieniądze na rehabilitację osób 
niepełnosprawnych, w tym rehabilitację społeczną, 
a więc zmierzającą bynajmniej nie do zatrudnienia, 
tylko do samoobsługi. To są różnego rodzaju turnusy, 
wyjazdy itd. Wszystko to jest potrzebne, ale często 
niemające związku z szansami osób niepełnospraw-
nych na rynku pracy. 

Dlatego, Panie Ministrze… Nie poruszałbym tej 
kwestii, ale pan minister o tym wspomniał, troszkę 
sprowokował to moje wystąpienie. Chciałbym pod-
nieść kwestię tego, że fundusze, które są na kontach 
Funduszu Pracy, pieniądze, które tam są, powinny być 
szybko wykorzystane, ponieważ my mamy ogromne 
problemy na rynku pracy. I jednocześnie wciąż jest 
blisko 1 milion osób, które nie pracują, a pracować 
powinny. Nie pracują, ponieważ to są długotrwale 
bezrobotni, to są właśnie niepełnosprawni, to są oso-
by, których uaktywnienie wymaga – paradoksalnie 
– masy pieniędzy, dobrze, mądrze zainwestowanych. 
A tymczasem spółdzielnie socjalne coraz częściej 
zamykają swoje podwoje, chociaż właśnie one, razem 
z centrami integracji społecznej, powinny służyć ak-
tywności tych, których nie da się od razu wprowadzić 
na rynek pracy, z różnych powodów: bo wychodzą 
z nałogów, bo mają inne problemy, także choroby 
psychiczne itd. To są bardzo trudne przypadki, wy-
magające jednostkowego działania i zaangażowania 
dużych pieniędzy.

Panie Ministrze, ja się interesuję rynkiem pracy 
i działalnością biur pracy. Jest wśród nich wiele ta-
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(wicemarszałek A. Bielan) mieniu z kwoty 1 miliona euro kwota wzrasta do 
1 miliona 50 tysięcy euro w odniesieniu do jednego 
zdarzenia, którego skutki odjęte są ubezpieczeniem, 
bez względu na liczbę poszkodowanych.

Ponadto w art. 1 w pkcie 2 noweli dodano 
do ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym 
i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 
art. 14a wskazujący, iż w przypadku sporu pomię-
dzy Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym 
a zakładem ubezpieczeń dotyczącego ustalenia, 
który z nich jest zobowiązany do wypłaty odszko-
dowania poszkodowanemu, wypłata jest doko-
nywana przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie, 
nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia 
otrzymania akt szkody od Ubezpieczeniowego 
Funduszu Gwarancyjnego. Jeżeli po dokonaniu ta-
kiej wypłaty zostanie ustalona odpowiedzialność 
Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 
w całości lub w części, Ubezpieczeniowy Fundusz 
Gwarancyjny będzie zobowiązany do zwrotu zakła-
dowi ubezpieczeń wypłaconego odszkodowania lub 
jego części i poniesionych kosztów.

Szanowni Państwo, na etapie prac sejmowych 
ustawa nie budziła kontrowersji. Za przyjęciem usta-
wy głosowało 218 posłów, było 5 głosów przeciw,  
1 poseł wstrzymał się od głosu.

Na posiedzeniu komisji ustawa nie wzbudzała 
praktycznie żadnych wątpliwości. Została przyję-
ta jednogłośnie. Było 5 głosów za, nie było głosów 
sprzeciwu i nikt się nie wstrzymał.

Jedyna kwestia, jaka została podniesiona w trak-
cie posiedzenia komisji, to pytanie dotyczące tego, 
czy nowelizacja ustawy nie spowoduje wzrostu 
składek ubezpieczeniowych dla osób ubezpiecza-
jących się. Pan minister obecny na posiedzeniu ko-
misji wyjaśnił, że w trakcie konsultacji i prac nad 
ustawą były prowadzone rozmowy z polskimi ubez-
pieczycielami. W związku z tym, że tak olbrzymie 
wartości wypłacanych odszkodowań zdarzają się 
bardzo sporadycznie, branża ubezpieczeniowa nie 
przewiduje wzrostu kosztów ubezpieczeń i przeno-
szenia tych kosztów na podmioty czy osoby ubez-
pieczające się. W zasadzie tylko ta kwestia była 
podnoszona.

Jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to usta-
wa nie budzi żadnych wątpliwości legislacyjnych.

Wnioskuję w imieniu komisji o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 974, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 974 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Arkadiusza Grabowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia sprawoz-

dania Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.

Szanowni Państwo, ustawa jest przedłożeniem 
rządowym, które było przedmiotem posiedzenia ko-
misji 16 listopada 2018 r. Ustawa tak naprawdę ma 
na celu wdrożenie do polskiego prawodawstwa prze-
pisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/103/WE z 16 września 2009 r. w sprawie ubez-
pieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody 
powstałe w związku z ruchem pojazdów mechanicz-
nych i egzekwowania obowiązku ubezpieczenia od 
takiej odpowiedzialności.

Zgodnie z tą dyrektywą, co 5 lat, liczonych od 
dnia 11 czerwca 2005 r. lub na koniec okresu przej-
ściowego trwającego najpóźniej do dnia 11 czerw-
ca 2012 r., kwoty minimalnych sum gwarancyjnych 
w obowiązkowym ubezpieczeniu odpowiedzialno-
ści cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 
za szkody powstałe w związku z ruchem tych po-
jazdów oraz w obowiązkowym ubezpieczeniu od-
powiedzialności cywilnej rolników z tytułu posia-
dania gospodarstwa rolnego podlegają przeglądowi 
z uwzględnieniem wskaźnika cen konsumpcyjnych. 
Kwoty te są dostosowane automatycznie i podnoszone 
o wielkość stanowiącą procentową zmianę wskazaną 
przez zharmonizowane wskaźniki cen konsumpcyj-
nych za odpowiedni okres i zaokrąglane w górę do 
wielokrotności 10 tysięcy euro.

W art. 1 w pktach 3 i 4 tego przedłożenia zapro-
ponowano zmianę minimalnych sum gwarancyjnych 
zgodnie z mechanizmem przewidzianym w tej dy-
rektywie. Kwoty te określono w sposób następują-
cy. W przypadku szkód na osobie poprzednia kwota 
wynosiła 5 milionów, a obecnie jest to 5 milionów 
210 tysięcy euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, 
którego skutki objęte są ubezpieczeniem, bez względu 
na liczbę poszkodowanych. W przypadku szkód na 
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(wicemarszałek A. Bielan) Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 
rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na 
tym rynku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 997, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 997 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Grzegorza Biereckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja na swoim posiedzeniu w dniu 16 listo-

pada rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw 
w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem 
finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. 
Ustawa zawarta jest w druku nr 997. To był projekt 
rządowy. Do prezentowania stanowiska upoważniony 
był przedstawiciel ministra finansów.

Sejm uchwalił ustawę na swoim siedemdziesią-
tym pierwszym posiedzeniu w dniu 9 listopada. Do 
Senatu została ona przekazana 13 listopada. Jak już 
powiedziałem, 16 listopada komisja sporządziła spra-
wozdanie po długiej, wnikliwej dyskusji. Komisja 
rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

W trakcie dyskusji na posiedzeniu komisji swoje 
stanowiska prezentowali przedstawiciele Związku 
Banków Polskich i Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych. Wpłynęły również pisma z uwagami 
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, Konferencji 

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym o coś zapytać.
Pierwsze pytanie. Czy wzrost sum gwarancyjnych 

wpłynie w dalszej perspektywie na wzrost kosztów 
zakładów ubezpieczeń?

Drugie pytanie. Częściowo już tu na nie odpowie-
dziano, ale chciałbym prosić o potwierdzenie. Czy 
regulacja wpłynie na wysokość ubezpieczenia OC 
dla rolników? Rozumiem, że było to przedmiotem 
prac komisji. Była tam mowa o ubezpieczających się. 
Rozumiem, że rolników też to obejmie. Dziękuję.

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję.
Panie Senatorze, tak jak powiedziałem, była to 

w zasadzie jedyna kwestia podnoszona w trakcie tego 
posiedzenia, sprawa ewentualnego wzrostu kosztów, 
niejako przełożenia, przeniesienia kosztów noweli-
zacji ustawy na podmioty ubezpieczające się bądź 
osoby ubezpieczające się, bo o takich ubezpieczeniach 
jest tu mowa. Ze strony ministerstwa zadeklarowano, 
że… W trakcie rozmów i konsultacji dotyczących tego 
przedłożenia rządowego ze środowiskiem ubezpiecze-
niowym, z firmami ubezpieczeniowymi ministerstwo 
uzyskało odpowiedź, że koszty ubezpieczeń nie zosta-
ną przeniesione na osoby prywatne i osoby ubezpie-
czające się. Jak rozumiem, nie spowoduje to jakichś 
zwiększonych wydatków, bo mówimy o podniesieniu 
kwot górnych, jeśli chodzi o szkody. Jest to podnie-
sienie o ok. 5%, zgodnie ze wzrostem wskaźnika cen 
konsumpcyjnych. Nie wiem, jak tutaj pan minister… 
czy to pytanie będzie ponowione do pana ministra. 
Jednak z przebiegu posiedzenia komisji wynika, że 
nie przełoży się to na wzrost, że tak powiem, ko-
niecznych kosztów ponoszonych przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe, jak i osoby ubezpieczone. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) publicznie także pan poseł Grabiec, wypowiadający się 
w tej kwestii jako rzecznik Platformy Obywatelskiej 
– wyinterpretowana z tego stenogramu propozycja 
korupcyjna, ponieważ w treści zapisu tej rozmowy 
nie znajduje się jakakolwiek propozycja korupcyjna… 
Znajduje się ona w opowieści do tego stenogramu, 
którą przedstawił pełnomocnik pana Czarneckiego. 
Wyinterpretowywana z tego stenogramu propozycja 
korupcyjna miała polegać na zaniechaniu prac nad tą 
ustawą w zamian za jakąś łapówkę. Stąd też uważam, 
że wstrzymywanie prac nad ustawą byłoby realizacją 
oczekiwań osób, które w ewentualną korupcję, jeśli 
stwierdzą to organy państwa, były zaangażowane. 

My pracujemy nad ustawą, która – jak wyjaśniał 
na posiedzeniu obecny wiceminister finansów, pan 
Piotr Nowak – jest niezbędna dla stabilności finansów 
publicznych i jest związana z terminem wygaśnięcia 
przede wszystkim umów zrzeszenia dla banków spół-
dzielczych. Szerzej pewnie tę sprawę będzie wyja-
śniał pan minister, ale ja w swoim wystąpieniu także, 
już nie jako sprawozdawca, tę kwestię będę poruszał, 
ponieważ dla mnie jest ona istotna z innych powo-
dów, których w sprawozdaniu nie będę wyjaśniał, 
ponieważ nie były one przedmiotem dyskusji komisji. 

Jeśli propozycja korupcyjna oparta była na tym… 
Jeśli sens tej propozycji korupcyjnej miał być taki, 
żeby wstrzymać prace nad ustawą w zamian za ła-
pówkę, to komisje tym bardziej nie powinny wstrzy-
mywać prac nad ustawą i tym bardziej Senat, jako 
całość, nie powinien wstrzymywać prac nad ustawą. 
Ona jest być może niekorzystna dla niektórych inwe-
storów działających na rynku finansowym w Polsce, 
być może jest niekorzystna także dla pana Leszka 
Czarneckiego, choć to też nie wynika z tego ste-
nogramu, który czytałem. Niemniej jednak nie są 
to powody, dla których, ważąc na szali stabilność 
sektora finansowego, bezpieczeństwo oszczędności, 
mielibyśmy wstrzymywać prace nad tą ustawą. 

Zresztą – tak jak wskazała pani marszałek w dys-
kusji nad wnioskiem pana senatora Klicha o zdjęcie 
tej ustawy z porządku obrad – Senat nie ma możliwo-
ści zawieszenia prac nad ustawą. Jesteśmy zobowią-
zani terminami. Niezajęcie przez Senat stanowiska 
wobec ustawy oznacza przecież, że obowiązująca 
będzie, zgodnie z prawem, ustawa w wersji, która 
wyszła z Sejmu.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Ja chciałbym 

zadać pytanie w związku z tym, co pan senator po-
wiedział odnośnie do korupcji, jak zrozumiałem. 

Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, Izby Domów 
Maklerskich, a także przede wszystkim – od tego 
powinienem zacząć wyliczenie – Narodowego Banku 
Polskiego. W trakcie posiedzenia wypowiadali się 
także przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego 
oraz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Po dys-
kusji, po omówieniu poprawek zaproponowanych 
w opinii przedstawionej przez Biuro Legislacyjne 
komisja podjęła uchwałę, jak wspomniałem, reko-
mendując Senatowi przyjęcie ustawy bez poprawek.

To tyle z mojej strony tytułem sprawozdania.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan marszałek Borusewicz. Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Czy komisja brała pod uwagę i analizowała nową 

sytuację związaną z ujawnieniem rozmowy przewod-
niczącego KNF z właścicielem prywatnym banków, 
w której właściciel wskazywał, że były jakieś propo-
zycje korupcyjne, i w tle tych propozycji była także 
realizacja tej ustawy? Czy ta kwestia była przedmio-
tem uwagi komisji?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Tak, na samym początku posiedzenia przez jed-

nego z senatorów Platformy Obywatelskiej – przez 
senatora Kleinę, aby imiennie wskazać – był pre-
zentowany wniosek o nierozpatrywanie tej ustawy 
na posiedzeniu. Jako uzasadnienie tego wniosku 
właśnie przedstawiano opublikowany przez „Gazetę 
Wyborczą” stenogram z nagrania rozmowy prze-
wodniczącego Chrzanowskiego z panem Leszkiem 
Czarneckim. Komisja do tego wniosku się nie przy-
chyliła. Dyskusja… Właściwie, poza oświadczeniem 
pana senatora Kleiny, ta kwestia nie była dyskuto-
wana.

Ze swej strony mogę dodać, ponieważ ja złożyłem 
wniosek o odrzucenie wniosku pana senatora Kleiny, 
że uważam, że – zgodnie zresztą z tym, co twierdził 
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(senator L. Czarnobaj) Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan marszałek raczył mówić o innej ustawie, 

oczywiście. My w tej chwili procedujemy ustawę – 
przypomnę – o zmianie ustaw w związku ze wzmoc-
nieniem nadzoru nad rynkiem finansowym, zawar-
tą w druku nr 997. Ustawa o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym to inna ustawa, w związku z czym 
moje uwagi nie odnosiły się do tej kwestii. Prosiłbym, 
żebyśmy przy okazji mojego sprawozdania rozmawia-
li o tej ustawie, której ono dotyczy.

Jeżeli chodzi o pańską uwagę dotyczącą tego, że 
mam jak najgorsze zdanie o senatorach opozycji, to 
zaprzeczam temu. Zaprzeczam temu. Niektórych na-
wet lubię.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. Ale nie 
wiem, czy to nie jest jeszcze…)

(Senator Jan Hamerski: Nie dotyczy…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja w sumie mam pytanie w związ-

ku z pytaniami senatorów opozycji. Nie chciał pan, 
jak rozumiem, poszerzać tego wątku; będzie pan pew-
nie zabierał głos w tej sprawie. Wspomniał pan, że 
sygnalizowano na posiedzeniu komisji… Ze strony 
Ministerstwa Finansów był jasny sygnał – zresztą 
wszyscy członkowie komisji budżetu o tym wiedzą – 
że pilność prac nad tą ustawą wynika właśnie z owych 
umów zrzeszających banki spółdzielcze. Ruch spół-
dzielczy jest też, że tak powiem, znany panu dosko-
nale, Panie Senatorze. 

Chciałbym, żeby pan poszerzył informację na te-
mat tego, czym by się to skończyło, gdyby faktycz-
nie, tak naprawdę wbrew prawdopodobnie zapisom 
konstytucji i Regulaminu Senatu, marszałek zawiesił 
pracę nad tą ustawą, do czego nie miał prawa. I słusz-
nie odpowiedział na taki wniosek skierowany przez 
pana przewodniczącego Klicha do marszałka Senatu, 
wniosek o wstrzymanie prac nad tą ustawą. I taką 
odpowiedź pan przewodniczący Klich uzyskał. To 
jest jedna kwestia. Chciałbym coś usłyszeć na temat 
wygaśnięcia umów zrzeszenia i konsekwencji tego, 
jeżeli tej ustawy byśmy nie uchwalili lub jeżeli nie 
weszłaby ona w życie.

Ci, którzy – obojętnie, z której strony byli, nie 
wnikam w to na razie, żeby nie rozszerzać tematu 
– mówili o korupcji… No, zależało im na tym, aby 
ta ustawa nie weszła w życie, jak zrozumiałem, bo 
ta ustawa ma poprawić stabilność finansową. Czy 
dobrze zrozumiałem pana senatora? Proszę tylko 
o potwierdzenie.

Senator Grzegorz Bierecki:
Ja taki sposób rozumienia przedstawiłem za pa-

nem Grabcem, rzecznikiem Platformy Obywatelskiej, 
który dokładnie to powiedział. Zacytowałem na 
posiedzeniu komisji jego wypowiedź. Ja osobiście 
w tym stenogramie nie widzę, nie znajduję potwier-
dzenia dla jakiejkolwiek oferty korupcyjnej. Jeśli jed-
nak ona się pojawia jako wyinterpretowana z przepi-
sów, jeśli ona pojawia się w sferze debaty publicznej, 
to pojawia się dokładnie w takiej formie, czyli ma 
być to łapówka w zamian za nieprzyjęcie ustawy. 
Dlatego też dziwią mnie wnioski o zdjęcie tej ustawy 
z porządku obrad. Dziwił mnie też wniosek o to, 
aby komisja nie zajmowała się tą ustawą na swoim 
posiedzeniu. Z tego powodu wnosiłem o odrzucenie 
wniosku pana senatora Kleiny, do czego komisja się 
przychyliła.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz, ponownie.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, czy pan wie, że marszałek 

Sejmu wycofał z tego porządku obrad Sejmu ustawę 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, w której jest 
analogiczny, w zasadzie taki sam przepis dotyczący 
możliwości przejmowania banków? Czy pan o tym 
wie?

(Senator Grzegorz Bierecki: Nie, dowiaduję się 
o tym zdarzeniu od pana marszałka.)

Ja pytam…
(Senator Grzegorz Bierecki: Jeszcze dziś rano wi-

działem to w porządku obrad, tak więc…)
Nie, nie ma tego w porządku obrad Sejmu. I tego 

typu sugestie, że ci, którzy uważali, że tej ustawy nie 
należy procedować akurat dzisiaj czy na tym posie-
dzeniu, mogliby być właśnie sojusznikami korup-
cji… No, to akurat przynajmniej pod kątem marszałka 
Kuchcińskiego, nie pod kątem opozycji, bo ja wiem, 
że pan senator ma o nas jak najgorsze zdanie, i pod 
kątem wycofania tej ustawy… No, jest to niezręczne.

(Senator Grzegorz Bierecki: To pytanie było, tak? 
Chętnie odpowiem.)
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(senator A. Grabowski) chodzi o sięganie po takie narzędzia. Ten poziom, jak 
powiedział nam na posiedzeniu komisji pan minister, 
to są 3 miliardy aktywów…

(Senator Sławomir Rybicki: W euro.)
Tak, liczone w euro. Dziękuję bardzo za podpo-

wiedź. Kolega także uczestniczył w tym posiedzeniu.
Jeżeli instytucja ma powyżej 3 miliardów euro, 

to wymagana jest jednostkowa zgoda Komisji 
Europejskiej na przeprowadzenie takiej operacji. 
Poniżej 3 miliardów euro można uzyskać zgodę 
na przeprowadzenie tej operacji, a w konsekwen-
cji zaistnienie pomocy publicznej… W przypadku 
uruchomienia środków z Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego można uzyskać zbiorczo na pewien 
program, dla grupy podmiotów… Stąd to pismo pana 
przewodniczącego KNF. Panie Ministrze, jeśli coś 
błędnie powiedziałem, to będzie pan miał okazję to 
skorygować, ale wydaje mi się, że wiernie przekazuję 
informacje, które uzyskaliśmy w trakcie posiedzenia.

Dla tych kilkunastu banków rozwiązanie, które 
obecnie istnieje w prawie, bez przyjęcia tej regulacji, 
to albo upadłość, albo skorzystanie z formuły reso-
lution, z tym że to jest bardziej skomplikowane, jak 
powiedziałem, i wymaga odpowiednich notyfikacji 
w przypadku użycia pomocy publicznej, zaistnienia 
pomocy publicznej. To rozwiązanie, które znajduje się 
w tak szeroko dyskutowanej poprawce, pozwala za 
pomocą decyzji Komisji Nadzoru Finansowego do-
konać połączenia banków na podstawie zgody banku 
przejmującego, a więc bardzo płynnie rozwiązać ten 
problem, bez turbulencji, bez konsekwencji wynika-
jących z upadłości, czyli także bez konieczności uru-
chamiania wypłat depozytów z Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Tak były przedstawione motywy 
tej poprawki w trakcie naszego posiedzenia i takie 
wyjaśnienia otrzymaliśmy od pana ministra Nowaka.

Oczywiście obecni na posiedzeniu przedstawi-
ciele banków spółdzielczych – był przedstawiciel 
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, była 
także pani prezes Polskiego Banku Apeksowego – 
wskazywali w swoich wystąpieniach pewien nie-
pokój środowiska banków spółdzielczych związany 
z przyjęciem tych regulacji, choć jego przedstawi-
ciele uczestniczyli w konsultacjach. Przedstawiciel 
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych powie-
dział, że uczestniczył w konsultacjach dotyczących tej 
regulacji, wskazywał on tylko na to, że banki spół-
dzielcze nie powinny być przejmowane przez banki 
komercyjne, że powinien być zachowany spółdzielczy 
charakter tych banków i że w ustawie powinna być 
zawarta szczególna droga, jeśli chodzi o przejmo-
wanie banków spółdzielczych, droga, która oznacza, 
że te banki będą przejmowane wyłącznie przez inne 
banki spółdzielcze. To się spotkało z odpowiedzią 
przedstawicieli Komisji Nadzoru Finansowego, a tak-
że prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 

Druga kwestia. Chciałbym też… Gdyby mi pan, 
Panie Senatorze… Nie wiem, czy to było na posie-
dzeniu komisji. To znaczy, o ile dobrze pamiętam, 
coś tam było wspominane. Bo senatorowie opozycji 
bardzo troszczą się o polskie banki, o polski system 
bankowy, a jednocześnie w bieżącej sytuacji, że tak 
powiem, dolewają benzynę. Jaki to może mieć wpływ 
na system, na postrzeganie polskiego systemu banko-
wego, który został tak naprawdę oceniony jako jeden 
z najbardziej stabilnych europejskich systemów ban-
kowych przez zewnętrzne podmioty? To jest druga 
kwestia: jaki to może mieć wpływ?

Jest też trzecia sprawa, o którą chciałbym spytać, 
ale może na razie te dwie. To dziękuję.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadam na pańskie pytanie: umowy zrze-

szeniowe, na podstawie których tworzone są syste-
my bezpieczeństwa w ramach grup banków spół-
dzielczych, w przypadku poznańskiego banku 
Spółdzielcza Grupa Bankowa wygasają 23 listopada, 
według informacji, które uzyskaliśmy na posiedzeniu, 
a dla Banku BPS – z końcem roku. Takie informacje 
uzyskaliśmy.

Stąd też publikowane pismo przewodniczącego 
Komisji Nadzoru Finansowego, pana Chrzanowskiego, 
który w trosce o bezpieczeństwo banków spółdziel-
czych wskazał 14 banków spółdzielczych, które mogą 
być nieobjęte nowymi umowami czy odnawianymi 
umowami dotyczącymi systemów ochrony. To jest 
14 banków spółdzielczych – tyle jest wskazanych 
w piśmie – które bądź mogą się spotkać z odmową 
przyjęcia do tej umowy zrzeszeniowej, bądź też nie 
spełniają warunków zawarcia tej umowy. Stąd po-
wstała… I to jest jasno uwidocznione w piśmie pana 
przewodniczącego Chrzanowskiego. Stąd powstała 
kwestia pilnego rozwiązania tego problemu. I stąd ta 
poprawka, o której tak się głośno mówi.

Czyli mamy tutaj daty 23 listopada i koniec roku, 
jak to pan minister Nowak wskazał, nie pamiętając 
precyzyjnie, jaka to data, ale teraz jest koniec listo-
pada i wszystkie te terminy są bardzo bliskie.

Czy można w stosunku do tych banków spółdziel-
czych zastosować wtedy przepisy innej ustawy, tej 
ustawy o uporządkowaniu problemów bankowych… 
przepraszam, opartej na tzw. dyrektywie o rozwią-
zywaniu problemów bankowych, dyrektywie BRR. 
Tam jest pewne odcięcie wielkości aktywów. Po to, 
aby przeprowadzić tzw. resolution, czyli rozwiązać 
problem bankowy w oparciu o te dyrektywy, musi 
być spełniony warunek tzw. istotności tego banku 
dla sektora czy w ogóle interesu publicznego, jeżeli 
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Adam Bielan:
Ad vocem?
(Senator Leszek Czarnobaj: Poza trybem moż-

na…)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Do pana senatora 

Komarnickiego, bo…)
Nie ma takiej procedury.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bez trybu, bez trybu.)
Może pan zadać kolejne pytanie, ale najpierw daj-

my panu przewodniczącemu odpowiedzieć.

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Komitet Stabilności Finansowej, Panie Senatorze, 

zebrał się jeszcze w niedzielę i wydał komunikat 
zapewniający o bezpieczeństwie zgromadzonych 
oszczędności, zapewniający o tym, że sytuacja jest 
obserwowana przez upoważnione instytucje, które 
tworzą sieć bezpieczeństwa na rynku finansowym, 
czyli przez Narodowy Bank Polski, Komisję Nadzoru 
Finansowego, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, a tak-
że Ministerstwo Finansów – to jest skład Komitetu 
Stabilności Finansowej. Myślę, że to był bardzo waż-
ny komunikat, taki uspokajający. Te banki są pod 
nadzorem, te banki posiadają gwarancję Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego. Dodatkowo otrzymaliśmy 
także informację o gotowości Narodowego Banku 
Polskiego do zapewnienia płynności tym bankom. To 
wszystko było w komunikacie Komitetu Stabilności 
Finansowej.

Jeżeli chodzi o szefa Komisji Nadzoru 
Finansowego, to zgodnie z ustawą o nadzorze w tej 
chwili osobą pełniącą jego obowiązki jest wiceprze-
wodniczący wskazany przez pana premiera, pan 
Pachulski, którego profesjonalizmu nikt nie kwestio-
nuje. To jest wieloletni wiceprzewodniczący Komisji 
Nadzoru Finansowego, a także znakomity prawnik, 
tak więc na czele Komisji Nadzoru Finansowego stoi 
osoba, która z całą pewnością spełnia wymogi kwali-
fikacyjne określone w ustawie i co do której nikt nie 
wysuwa zarzutów.

A teraz proszę mi pozwolić powiedzieć coś na 
temat tych zarzutów, na temat jakości tych zarzu-
tów. Mam wrażenie, że zbyt łatwo daje się wiarę 
osobom, które w przeszłości wielokrotnie posługi-
wały się kłamstwem. Chcę państwu przypomnieć, 
że mamy tutaj do czynienia z oświadczeniami 
człowieka prowadzącego przedsiębiorstwa banko-
we, które są przedmiotem zainteresowania i troski 
Komisji Nadzoru Finansowego. Komisja Nadzoru 
Finansowego wydała oświadczenie, że traktuje to 
działanie jako próbę wpływania na działania toczące 
się w Komisji Nadzoru Finansowego. Przecież nie-
malże równolegle z publikacją tych taśm mieliśmy 

którzy wskazali na niepewność dotyczącą woli przej-
mowania takich banków spółdzielczych znajdujących 
się w trudnościach przez inne banki spółdzielcze. 
Stąd też nadzór chciałby mieć szerokie uprawnie-
nie pozwalające prowadzić rozmowy ze wszystkimi 
instytucjami bankowymi działającymi na naszym 
rynku, a nie mieć ograniczoną grupę rozmówców 
tylko do banków spółdzielczych. To tyle, jeżeli chodzi 
o kwestie zrzeszeniowe.

Wpływ na bezpieczeństwo… To chyba wynika 
z tego wszystkiego, co powiedziałem, z mojego wystą-
pienia. Niewątpliwie ta poprawka służy zwiększeniu 
bezpieczeństwa obrotu finansowego, bezpieczeństwa 
rynku finansowego w Polsce. Precyzyjnie mówiąc, 
służy ochronie depozytów i interesów deponentów.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja się nie zgadzam z panem senatorem Grabowskim, 

który mówi, że opozycja dolewa benzyny do ognia. 
Panie Senatorze, my dyskutujemy tutaj o ludziach, 
którzy ciężko pracowali i zdeponowali ogromne pie-
niądze pochodzące z tej ciężkiej pracy. Cieszę się, 
że pan senator sprawozdawca zaczął o tym mówić 
z powagą, bo to jest poważna sprawa. 

Moje pytanie do pana, Panie Senatorze: czy nie 
uważa pan, że sprawa nareszcie dojrzała do tego, 
żeby w państwa kierownictwie… A pan jest osobą 
wpływową w tych sprawach. Czy nie uważa pan, że 
sprawa już dojrzała do tego, żeby puścić komunikat 
do społeczeństwa – bo ja uważam, że czas najwyż-
szy – i powiedzieć: koniec, jeżeli chodzi o gwaran-
cje dotyczące państwa pieniędzy… Zwróćcie się do 
społeczeństwa w ten sposób: dzisiaj, na miejsce by-
łego szefa KNF, nie dajemy człowieka naznaczonego 
przez naszą partię, tylko dajemy człowieka, który jest 
autorytetem, który nie będzie się umawiał z ludźmi 
składającymi różne propozycje. Tak obiektywnie 
rzecz biorąc, musimy przyznać, że dzisiaj w kra-
ju toczy się na ten temat dyskusja. Panie Senatorze 
Grabowski, kolory partyjne tu się nie liczą, to jest 
poważna sprawa. Społeczeństwo czeka na odpowie-
dzi jasne, oczywiste i prawdziwe, a co prokurator 
ustali, dowiemy się po czasie.

(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
(Senator Arkadiusz Grabowski: Czy ja mogę ad 

vocem, Panie Marszałku?)
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(senator G. Bierecki) narodowego. Przez pół roku pan Czarnecki zwlekał 
z opublikowaniem tych taśm. Przez pół roku zwle-
kał, ale w tym czasie realizował żądania nadzoru, 
które zobowiązywały go… nadzór zobowiązywał 
go do dokapitalizowania banku. 200 milionów ka-
pitału akcyjnego objął w tym okresie. Ale objął te 
200 milionów, co ciekawe, poprzez swoją spółkę 
zarejestrowaną w Holandii. Przypomnę państwu, że 
jeżeli chodzi o arbitraż w oparciu o umowy o ochro-
nie wzajemnych inwestycji, to polskie doświadczenie 
arbitrażu ze spółką Eureko jest oparte właśnie na 
holenderskiej umowie. To tyle dla zwrócenia uwagi 
na pewne okoliczności, które być może umknęły opi-
nii publicznej. To może być wyjaśnienie tej zwłoki. 
Ostatnie objęcie emisji było bodajże 12 październi-
ka. Ostatnia emisja została objęta 12 października, 
tak więc stosunkowo krótko przed upublicznieniem 
stenogramów. Są to rzeczy, które warto wziąć pod 
uwagę w tej debacie. Myślę, że państwo senatorowie 
rozumiecie powagę sytuacji. Być może wielu ludzi 
zupełnie nieświadomie gra rolę w teatrzyku, który 
został tu przygotowany.

Bardzo boleję nad jednym zdaniem, które prze-
czytałem w tym stenogramie i z którym się nie zga-
dzam. To fragment, w którym pan przewodniczący 
Chrzanowski, być może w ferworze takiej towarzy-
skiej rozmowy, potwierdza, że plan pana Sokala – on 
w jakimś sensie wynika z ustawy, którą przyjmuje-
my – jest niezgodny z prawem. Być może mówił to 
w oparciu o istniejące wówczas przepisy, rozmowa 
jest z marca. My teraz to prawo uchwalamy. Jeśli 
ten plan będzie realizowany, to będzie on zgodny 
z prawem.

(Senator Bogdan Klich: Tym gorzej dla tego 
prawa.)

Takiego wniosku nie wyciągam, ponieważ to, o co 
powinniśmy się troszczyć, to klienci tych banków, 
a nie ich właściciel. To jest chyba dla nas istotniejsze, 
abyśmy troszczyli się o klientów, nie o inwestorów. 
Oczywiście widzę, jak pan senator kiwa głową, ale 
w hierarchii ważności – chyba nikt z nas nie ma co 
do tego wątpliwości – interesy klientów, obywateli, 
konsumentów to są te najważniejsze interesy, które 
powinniśmy chronić, przygotowując dobre prawo.

Są okoliczności, które pozwalają mi podawać 
w wątpliwość te stenogramy, a może nie tyle ste-
nogramy, ile teorie wysnute w oparciu o te steno-
gramy, czyli nadpisywane nad tymi stenogramami. 
Są też okoliczności, które pozwalają mi ostrzegać 
państwa senatorów, aby swoimi wypowiedziami nie 
wpisywali się w scenariusz, który ktoś przygoto-
wał dla tej operacji. A to, że był on przygotowany, 
mamy potwierdzone, ponieważ pełnomocnik pana 
Czarneckiego powiedział, że pan Czarnecki dobrze 
przygotował się do operacji ujawnienia tego wszyst-
kiego, także biznesowo.

do czynienia z umieszczeniem jednego z banków 
pana Czarneckiego na liście ostrzeżeń. To wyjątko-
wa historia. Pierwszy bank, który znalazł się na liście 
ostrzeżeń Komisji Nadzoru Finansowego. Do tej pory 
na takich listach znajdowały się firmy, które były pi-
ramidami finansowymi. Warto na to zwrócić uwagę.

Tak więc nie tak dawno…
(Głos z sali: Litewski…)
Litewski, tak. Szef litewskiego banku central-

nego po 3 latach walki o dobre imię, po tym, jak 
został oskarżony przez jednego z oligarchów o żą-
danie łapówki, oczyścił się z tych zarzutów. Tak 
więc w sprawach dotyczących nadzoru nad rynkiem 
finansowym i jego regulacji nie możemy być zbyt 
skorzy do ferowania wyroków, ponieważ sprawy 
niekoniecznie wyglądają tak, jak są prezentowane 
przez jedną stronę. Tu chciałbym państwu powie-
dzieć, żeby delikatnie się wypowiadać, ponieważ 
wiem, że z całą pewnością słucha tego znany mece-
nas, który z przyjemnością by mnie pozwał. Ale ja 
jestem zobowiązany państwu z tej mównicy udzielić 
odpowiedzi na pytania i mówić zgodnie z moją naj-
lepszą wiedzą i moją uczciwością.

(Senator Władysław Komarnicki: Nie dolałem chy-
ba oliwy do ognia, Panie Senatorze Sprawozdawco?)

Nie, nie, Panie Senatorze. No, musimy się tym 
martwić, to oczywiste. Są powody do zmartwienia. 
Ale, wiecie państwo, ja osobiście mam podstawy do 
tego, żeby nie wierzyć w dużą część tego, co jest 
w tym stenogramie, ponieważ, jak państwo wiecie 
i co już udowodniła „Gazeta Wyborcza”, to nie ja 
chciałem robić lokatę w tym banku, tylko fundacja…

(Senator Leszek Czarnobaj: Fundacja.)
…i to nie miała być lokata, tylko rachunek tech-

niczny. To wszystko już zostało napisane. I co z tego 
zostało, z tego mojego przychodzenia tam, nego-
cjowania? A z czym miałem przyjść jako senator 
Rzeczypospolitej, który podlega szczególnym regu-
lacjom ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych 
pieniędzy, jak wszyscy tu na sali? Każda nasza ope-
racja jest odnotowywana, nie tylko tak jak w przy-
padku zwykłych obywateli powyżej określonej 
kwoty. Nasze operacje wszystkie są odnotowywane. 
I co, i takie zdarzenie, 60 milionów czy 70 milio-
nów… Co, na taczce miałem przywieźć? A jeśli to 
miał być przelew z innego banku, to to jest pranie 
brudnych pieniędzy? Ale zapewniam państwa, ja 
tam nie byłem. Dlatego mam szczególne powody 
do tego, żeby podawać w wątpliwość prawdziwość 
całego tego stenogramu i żeby zastanawiać się nad 
tym, jaki jest tak naprawdę cel tego działania i jakie 
korzyści ten człowiek osiąga ze swojego działania. 
Czytałem informacje o tym, że być może chodzi 
tutaj o skorzystanie z możliwości arbitrażu między-
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Teraz chciałbym tylko zapytać, czy pan to pamięta, 
a w debacie się do tego odniosę.

I jeszcze jedno.
(Głos z sali: Kto to mówił…)
A, kto to mówił, to już tam…
Powiedział pan o tych upływających terminach, 

jeśli chodzi o stowarzyszenia banków spółdzielczych, 
o te 2 istniejące…

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)
Czy to była jedyna droga – mówię o zapisie, któ-

ry został zaproponowany przez posła Smolińskiego 
– żeby doprowadzić do tego, by te banki dostały 
nowy termin czy miały tak jakby nowe możliwości 
dotyczące stowarzyszeń? Czy to była jedyna droga? 
Czy można było inaczej przedłużyć ten termin, ina-
czej zająć się tym tematem? Jaka jest pana opinia 
w tym zakresie? Czy było to przedmiotem debaty? 
Czy w ogóle rozmawialiście państwo na ten temat na 
posiedzeniu komisji?

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Dwie kwestie. Pierwsza dotyczy spółdzielczych 

kas oszczędnościowo-kredytowych, o które pan za-
pytał. Tak, doskonale pamiętam tę debatę. Wiem, po 
co ona była prowadzona. Pamiętam, w jakim terminie 
i po co ją prowadzono. Na posiedzeniu komisji kwe-
stia spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredyto-
wych rzeczywiście była przywoływana. Wskazywana 
była analogia pomiędzy tymi przepisami, które mają 
zostać wprowadzone tą ustawą, a obecnie istnieją-
cymi przepisami, które obowiązują w sektorze spół-
dzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Te przepisy, o których mówimy – też jest waż-
ne, żebyście państwo senatorowie o tym wiedzie-
li – zgodnie z informacją, którą przedstawił pan 
minister, obowiązywały w Polsce przez 19 lat, od 
1997 do 2016 r. One już były w prawie bankowym 
i obowiązywały, stąd też pojawiły się w ustawie 
o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych jako równoległe przepisy. Te przepisy zostały 
uchylone poprzez wprowadzenie regulacji dotyczą-
cych rozwiązywania problemów bankowych, czyli 
tej dyrektywy BRR, niemniej jednak pomysłodawcy 
tej poprawki, o której rozmawiamy, czyli ci, którzy 
proponują przywrócenie tych przepisów obowią-
zujących przez 19 lat, uważają, że te przepisy są 
zgodne z dyrektywą o rozwiązywaniu problemów 
bankowych, czyli dyrektywą BRR, że one w pełni 

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Senatorze, ze spokojem wysłuchałem pana 

sprawozdania z części dotyczącej posiedzenia komi-
sji. Rozumiem, że to, czego dotyczył ostatni, 15-mi-
nutowy wywód nie było na posiedzeniu komisji. On 
wynikał z pana potrzeby, żeby…

(Senator Grzegorz Bierecki: Z pytań.)
Nikt nie pytał, czy w Holandii ktoś ma zarejestro-

wane jakieś spółki, firmy ani o arbitraż. Nikt o to nie 
pytał. O wiele rzeczy, które pan przedstawił, nikt nie 
pytał, ale ja z chęcią pana wysłuchałem. I utwierdza 
mnie to, Panie Senatorze, w przekonaniu, że powin-
niśmy tę ustawę usunąć z porządku dzisiejszego po-
siedzenia i wrócić do niej w atmosferze spokoju.

Panie Senatorze, proszę zrozumieć, nie mówimy 
o tym, że my jako Senat nie chcemy zająć się tą usta-
wą. Chciałbym zapytać… Padają takie zdania, że 
gdybyśmy nie zajęli się tą ustawą na tym posiedzeniu, 
tobyśmy łamali konstytucję.

Po pierwsze, chciałbym zapytać – nie wiem, czy 
pan senator podziela to zdanie – który artykuł kon-
stytucji złamiemy, jeżeli dzisiaj nie rozpatrzymy tej 
ustawy? To po pierwsze. Gdyby się okazało, że Senat 
podjął decyzję, że jest tyle niejasności, że nie moż-
na jej rozpatrzyć, który artykuł konstytucji zostałby 
złamany? To jest jedna kwestia.

Po drugie, Panie Senatorze, po tym, co pan po-
wiedział, mam jeszcze jedno… To będą 2 pytania, 
przepraszam. Powiedział pan, że banki spółdzielcze 
opiniowały projekt tej ustawy.

(Senator Grzegorz Bierecki: Krajowy Związek 
Banków Spółdzielczych, tak.)

Proszę mi powiedzieć, w którym momencie 
Krajowy Związek Banków Spółdzielczych opiniował 
poprawkę pana posła…

(Głos z sali: Smolińskiego.)
…Smolińskiego. W którym momencie uzyska-

liście opinię na ten temat? Bo przecież nie mówimy 
o całej ustawie, mówimy głównie o tej poprawce. 
W którym momencie jakiś bank się wypowiedział 
w tej sprawie? To jest pierwsze pytanie.

Poza tym chciałbym, Panie Senatorze, zapytać 
o coś jeszcze. Otóż powiedział pan, że jeżeli KNF 
– no, mówiliśmy tu o tym spokoju, o tej powadze – 
zajmuje się jakimś problemem, wpisuje bank na listę 
banków zagrożonych, no i w ogóle rozpatruje sytuację 
danego podmiotu finansowego, to już jest to powód 
do niepokoju i należy się nad tym głęboko zastano-
wić. Chciałbym zapytać, czy pan pamięta informację 
szefa KNF na temat SKOK-ów. Czy pan to pamięta? 
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(senator G. Bierecki) także dla klientów banków spółdzielczych. Tak że są 
możliwe inne rozwiązania, ale, Panie Senatorze, nie 
jestem w stanie powiedzieć, czy one są lepsze. Mogę 
mieć zaufanie do szefa nadzoru i szefa Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego, bo oni obaj zgodnie wska-
zują na rozwiązanie zaproponowane w ustawie jako 
na rozwiązanie właściwe. Gdybyśmy mieli – przed 
podjęciem decyzji w głosowaniu nad tą ustawą – roz-
strzygać, czy inne drogi są właściwe, to musielibyśmy 
mieć zamknięte posiedzenie i bardzo szeroki dostęp 
do danych. Nie wiem, czy bylibyśmy w stanie w trak-
cie jednego posiedzenia dokonać takiej analizy. Być 
może dostalibyśmy tylko informacje na ten temat i nie 
wiem, czy ta ilość informacji, jaką uzyskalibyśmy, 
pozwoliłaby nam podjąć lepszą decyzję. Tak więc 
ja proponuję przyjęcie zasady zaufania do organów 
państwa – skoro szef Komisji Nadzoru Finansowego 
i szef Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także 
minister finansów, zgodnie wskazują potrzebę i za-
sadność przyjęcia tego rozwiązania, to mamy dosta-
teczne powody do zaufania.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
1 zdanie mogę?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dodatkowe, tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, powiedział pan bardzo ważne 

i kluczowe zdanie. I chciałbym to podkreślić: cała ta 
sprawa dotycząca systemu finansowego opiera się na 
olbrzymiej dozie zaufania, olbrzymiej.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pytanie 
miało być.)

Dlatego pytanie jest tego typu. Ja nie oczekiwałem, 
że pan senator przewartościuje, która droga będzie 
lepsza, która gorsza. Ja po prostu utwierdzam się 
w przekonaniu… Dlatego chciałbym jeszcze raz pana 
zapytać: czy technicznie… Przecież istnieją drogi, 
abyśmy wyjęli z projektu ustawy, która budzi tyle 
kontrowersji, ten element niezbędny dotyczący ter-
minów i nad nim podyskutowali, a tę pozostałą część 
zrealizowali w atmosferze spokoju, mówiąc krótko. 
Czy nie uważa pan, że to jest lepsza droga z punktu 
widzenia ekonomicznego, politycznego i społeczne-
go? W tym kontekście chciałem o to zapytać.

Senator Grzegorz Bierecki:
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo odpowiedź na 

nie właściwie pozwala mi nie zabrać głosu potem 

wypełniają oczekiwania wynikające z tej dyrektywy 
i są bezpieczne.

Na posiedzeniu komisji pan minister poinformo-
wał nas o sytuacji, która miała miejsce w Hiszpanii, 
gdzie na podstawie dyrektywy o rozwiązywaniu 
problemów bankowych bank Santander przejął bo-
dajże szósty co do wielkości bank w kraju. To było 
takie przejęcie za 1 euro, oparte na tych przepisach 
dyrektywy, które są… Z wielu krajów przychodzą in-
formacje, że te przepisy są niejasne, sprzeczne z miej-
scowym porządkiem prawnym. W związku z tymi 
przepisami w Hiszpanii posypały się pozwy, które 
stwarzają wielkie ryzyko dla skuteczności przepro-
wadzenia tego rozwiązania problemu bankowego. Pan 
minister Nowak na posiedzeniu komisji stwierdził, 
że przywrócenie tych przepisów, które istniały przez 
19 lat w polskim prawie bankowym, zapewni większe 
bezpieczeństwo dla przeprowadzania operacji zwią-
zanych z rozwiązywaniem problemów bankowych.

Co jeszcze miałem… Przepraszam, czy zgubiłem 
jakieś pytanie…

Senator Leszek Czarnobaj:
Jakie są te dane dotyczące 2 stowarzyszeń ban-

ków spółdzielczych, BPS i tego drugiego stowarzy-
szenia… Jeden termin upływa 23 listopada, a drugi 
z końcem roku.

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak.)
A to jest jeden z istotnych elementów – tak zro-

zumiałem – wprowadzenia tej ustawy. Proszę powie-
dzieć, czy nie ma innych instrumentów dotyczących 
przedłużenia, wydłużenia wprowadzenia ustawy 
w tym zakresie, czy były rozważane inne drogi i czy 
w ogóle takowe istnieją. Zapytam o to również pana 
ministra. Jeśli pan senator może odpowiedzieć, czy to 
było na posiedzeniu komisji, to bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Cóż, powiem szczerze, że inne drogi istnieją, ale 

nie dysponuję takimi informacjami, jakimi dysponuje 
nadzór bankowy i Bankowy Fundusz Gwarancyjny, 
tak żeby móc powiedzieć, czy to są lepsze drogi i czy 
to będzie tańsze… czy te inne rozwiązania będą skut-
kowały mniejszą pomocą publiczną. Tak, są możliwe 
inne rozwiązania, ale z jakiegoś powodu, być może 
takiego, którego ja nie znam – przecież nikt z nas 
tutaj obecnych nie ma informacji o aktualnej sytuacji 
tych banków spółdzielczych, o których rozmawiamy 
– szef nadzoru skierował pismo, wskazując tę dro-
gę jako właściwe rozwiązanie. Rozumiem, że to jest 
rozwiązanie, które będzie kosztowało najmniej w ra-
mach pomocy publicznej i będzie najmniej uciążliwe 
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(senator G. Bierecki) które obciążały im bilanse. GetBack płacił wielkie 
pieniądze za niewiele warte portfele – stąd strata po 
stronie tego GetBack, o której wszyscy słyszą. A usta-
wa przynosi w tej kwestii rozwiązania.

My mówimy tu o pewnym fragmencie ustawy, 
który wywołał dyskusję, a jest powiązany z taśmami, 
które jeden z inwestorów – kiedyś także, przypomnę, 
właściciel GetBack… To także jego banki sprzeda-
wały obligacje GetBack i to jego banki rozwiązywały 
potem rezerwy, sprzedając GetBackowi te portfele 
kredytowe. I to on teraz wypuścił to słynne nagranie 
– prawda?

Ale w tej ustawie jest więcej regulacji i, jak wiem, 
są one jakby poza dyskusją, nikt z państwa senatorów 
obecnych na posiedzeniu komisji nie kwestionował 
tych regulacji, nie wzbudzały one zainteresowania. 
Niemniej z uczciwości sprawozdawczej chciałem 
przypomnieć, że w tej ustawie są także inne bardzo 
dobre przepisy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Przyznaję, że pana wypowiedzi dotyczyły pytań, 

które i ja chcę zadać, i je zadaję, bo te wypowiedzi 
były, moim zdaniem, nie do końca jasne.

Mówił pan o tym, że istnieje dyrektywa unijna, 
która pozwalała na reakcję w takich sytuacjach kry-
zysowych. I trochę pan ją krytykował na bazie tego 
przykładu hiszpańskiego. Ja upewniłem się w tej 
mierze i wobec tego zadaję takie pytanie: czy to nie 
jest próba ominięcia tej dyrektywy, żeby tak napraw-
dę jej nie stosować, bo jest niezręczna, niewygodna 
i budzi kontrowersje? Czy nie po to my wprowadza-
my przepisy, które pozwalają na skróty, bez kontroli 
Komisji – a mówił pan, że w tej dyrektywie wyma-
gana jest jej zgoda – przejmować banki wtedy, kiedy 
one, doprowadzone przez właścicieli, przez podmioty 
zewnętrzne… Bo również banki można doprowadzić 
do ruiny, one bazują na zaufaniu, więc bardzo łatwo 
można to zrobić. A więc to jest moje pierwsze pytanie.

I drugie. Rzeczywiście te przepisy, które są kry-
tykowane, krytykowane są m.in. za to, że w intencji 
miały dotyczyć banków małych, a ostatecznie podob-
no dotyczą wszystkich. A więc prosiłbym, by się pan 
do tego odniósł. Jak to naprawdę jest? I czy wśród tych 
instytucji finansowych, których ta ustawa dotyczy, są 
SKOK-i, czy ich nie ma?

Na koniec chciałbym zapytać, jaka jest opinia… 
Nie byłem na sali w czasie całej pana wypowiedzi, być 
może pan o tym mówił, jeśli tak, to przepraszam. Czy 
jest opinia Związku Banków Polskich na ten temat? 
I jaka to jest opinia?

w debacie, kiedy będę zgłaszał poprawkę, którą przy-
gotowałem i która pozwoli nam dyskutować na posie-
dzeniu komisji budżetu nad tym problemem. Ja oczy-
wiście tę poprawkę składam po to, abyśmy tę kwestię 
jeszcze raz przedyskutowali na posiedzeniu Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych i abyśmy zadali te 
pytania jeszcze raz w mniejszym gronie w trakcie 
posiedzenia komisji, które być może zamknę także 
dla publiczności. Mówię o poprawce, która polega na 
wyłączeniu jako przesłanki dla połączenia banków 
faktu jego braku udziału w zrzeszeniu, w systemie 
ochrony zrzeszenia. Komisja Nadzoru Finansowego 
ma inne środki, za pomocą których może przymusić 
bank do podejmowania określonych działań, w osta-
teczności może także odebrać licencję. Prawda?

W tej ustawie jako przesłanka wywłaszczenia 
pojawia się brak przynależności do zrzeszenia. To 
bardzo ważna sprawa, którą chciałbym przedyskuto-
wać na posiedzeniu komisji. Chciałbym też usłyszeć 
informacje dotyczące np. epopei Polskiego Banku 
Apeksowego, od którego od 2 dni dostaję kolejne 
pisma, bardzo niepokojące. Ale, tak jak powiedzia-
łem, złożę tę poprawkę po to, żebyśmy mogli jako 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych spotkać 
się i abyśmy mogli ponownie posłuchać przedstawi-
cieli Ministerstwa Finansów, BFG i nadzoru, Komisji 
Nadzoru Finansowego, abyśmy mogli posłuchać 
i mieć pewność, że interesy tych spółdzielców, człon-
ków spółdzielni, bo banki spółdzielcze są przecież 
spółdzielniami, czyli naszych obywateli, są należy-
cie chronione i nie mamy tu do czynienia z błędnym 
przepisem. Jeśli po dyskusji na posiedzeniu komisji 
okaże się, że moja poprawka nie znajduje uzasadnie-
nia, to oczywiście ją wycofam. Niemniej jednak taką 
poprawkę złożę po to, abyśmy mogli spotkać się na 
posiedzeniu komisji i ten fragment ustawy, bardzo 
ważnej ustawy omówić.

Ważne jest też to, że ta ustawa przynosi wiele in-
nych uregulowań, które wynikają z doświadczenia 
GetBack, czyli sprzedaży obligacji po to, żeby banki 
mogły sobie rozwiązać rezerwy na koszt posiadaczy 
tych obligacji, obligatariuszy. Tutaj są przepisy, które 
regulują ten rynek, zresztą przepisy bardzo dobrze 
zaopiniowane przez Europejski Bank Centralny. 
Poprawka, która pojawiła się w drugim czytaniu 
w Sejmie, w jakimś sensie przesłoniła inne, dobre roz-
wiązania, które przynosi ta ustawa. Ta ustawa przede 
wszystkim miała za zadanie zapobiec na przyszłość 
takim aferom jak afera GetBack. Ma ona te sprawy 
uporządkować, zwiększyć nadzór nad rynkiem obli-
gacji, certyfikatów, tych instrumentów finansowych, 
które były oferowane ludziom nieświadomym ryzy-
ka. Ich pieniądze pozwoliły kilku bankom osiągnąć 
korzyść w postaci rozwiązania rezerw na kredyty, 
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(senator M. Augustyn) stawił nam w trakcie posiedzenia. W kwestii doty-
czącej tej poprawki, o której tyle dyskutujemy, nie 
zapamiętałem jego negatywnej wypowiedzi.

Co jeszcze? Próba ominięcia dyrektywy. Pan mini-
ster nazwał to tak, że jest to uzupełnienie dyrektywy 
i te przepisy całkowicie wypełniają… Mam cytat, bo 
interesowało mnie to pytanie, które pan senator za-
dał. Zadałem takie samo pytanie i otrzymałem odpo-
wiedź, którą sobie zapisałem, mianowicie że: „powrót 
tych przepisów wypełnia oczekiwania dyrektywy 
o rozwiązywaniu bankowych problemów i jest jej 
uzupełnieniem”. Taka była odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To wszystkie odpowiedzi. Czy pan senator nie ma 
już więcej pytań?

(Senator Mieczysław Augustyn: W następnej tu-
rze.)

Dobrze. Dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pani senator Zdrojewska.
Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję.
Pierwsze pytanie. Chciałabym zapytać pana o to, 

czy w trakcie posiedzenia komisji zastanawialiście się 
państwo nad korelacją czasową rozpoczęcia prac nad 
tą ustawą z wpłynięciem wniosku pana Czarneckiego 
do prokuratury w tej sprawie, o czym oczywiście 
nikt nie wiedział oprócz prokuratury, czekaliśmy 
jeszcze kilka dni na to, żeby cały świat się o tym 
dowiedział. Tak że ta jakby afera pozostawała w tym 
czasie w ukryciu. Czy państwo zastanawiali się nad 
tą korelacją?

I druga sprawa. Czy pan się zastanawiał nad tym, 
żeby się wyłączyć z przedstawiania nam tej ustawy ze 
względu na to, że pada pana nazwisko? I ja teraz nie 
przesądzam o pana roli itd., ale nawet tutaj dzisiaj jest 
pan wyraźnie stronniczy, wypowiadając się o niektó-
rych głównych aktorach tej całej afery, i widać pana 
uprzedzenie. Czy nie rozważał pan, żeby się po prostu 
odsunąć i nie przedstawiać dzisiaj…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Czy to jest 
pytanie, Pani Senator?)

Tak. Już kończę…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie, py-

tanie… Bo jeszcze jest dyskusja.)
Czy pan się nad tym nie zastanawiał, żeby się 

z tego wyłączyć? Bo przecież sprawozdawcą może 
być każdy senator z pańskiej komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Jako spółdzielca i zwolennik spółdzielczości, 
spółdzielca bankowy świadomy, uczestniczący też 
w walnych zebraniach, chciałbym powiedzieć, że nie 
podoba mi się inna droga niż spółdzielcza…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

I dlatego jeżeli pan… Już zadaję pytanie. Czy ta 
poprawka, którą pan zamierza złożyć, dotyczyłaby 
otwarcia możliwości innego rozwiązania?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już czwar-
te pytanie. Jeżeli pan ma dalsze, Panie Senatorze, to 
może zada je pan w następnej kolejności.)

Dziękuję, to wszystko. Te 4 pytania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Zacznę od najłatwiejszego pytania: czy wszyscy? 

Wszyscy. Czyli SKOK-i też. Tylko są w innej ustawie, 
zgodnie z inną ustawą, jak mówiłem, takie przepisy 
obowiązują. Te przepisy, przypomnę, obowiązywały 
przez 19 lat w prawie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale tutaj SKOK-
ów nie ma.)

Bo nie potrzeba, one są w ustawie o SKOK. To 
trzeba przywrócić w odniesieniu do banków, ponie-
waż w 2016 r. te regulacje przestały obowiązywać dla 
banków po 19 latach obowiązywania, a do tego, co 
ważne, po 19 latach niekwestionowanego obowiązy-
wania, niekwestionowanego obowiązywania.

Czy był Związek Banków Polskich? Tak, był na 
posiedzeniu Związek Banków Polskich. Pan pre-
zes Pietraszkiewicz wypowiadał się w trakcie tego 
posiedzenia. Jego wypowiedź dotyczyła 2 kwestii 
uregulowanych w tej ustawie. Pierwsza kwestia 
dotyczyła sposobu głosowania w Komisji Nadzoru 
Finansowego. Chodziło o to, aby zwykła większość 
głosów była zastąpiona większością kwalifikowaną, 
czyli chciałby, aby w określonych kwestiach, nie we 
wszystkich, tylko, jak mówił, w niektórych kwestiach, 
w kwestiach szczególnej wagi decyzje nie zapadały 
kilkoma głosami, tylko wymagana była większość 
kwalifikowana. Wreszcie postulował także udział 
w pracach… udział w Komisji Nadzoru Finansowego 
i w Radzie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
przedstawicieli Związku Banków Polskich jako jed-
nostki, która reprezentuje płatników składek na rzecz 
tych instytucji. Warto przypomnieć, że to jednego 
z płatników… Na Komisję Nadzoru Finansowego 
składki wnoszą wszystkie instytucje finansowe dzia-
łające w Polsce, niemniej jednak pytał pan o Związek 
Banków Polskich. Takie postulaty pan prezes przed-



67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym  

oraz ochrony inwestorów na tym rynku46

(Głos z sali: 3 dni przed świętem niepodległości.)
(Głos z sali: Tak, tak.)
Tak, to wiemy. A to była… Zaraz państwu po-

wiem, jaka to była…
(Głos z sali: 7 dni po Wszystkich Świętych.)
Tak. Bardzo dziękuję za tak precyzyjne wypo-

wiedzi. 7 listopada, proszę państwa, to była środa 
pomiędzy świętem Wszystkich Świętych, kiedy 
większość ludzi była na tzw. długim weekendzie… 
A więc siódmego złożony był wniosek, potem był 
czwartek i piątek, a potem do dwunastego było wolne. 
Państwo oczekujecie, że ten wniosek złożony gdzieś 
tam w prokuraturze natychmiast, w ciągu tego week-
endu stulecia niepodległości trafi… że zajmie się nim 
minister. Chcielibyśmy, żeby państwo tak działało. 
Prawda? Chcielibyśmy, no ale pewnie musielibyśmy 
wszyscy być cyfrowo powiązani z jakimś dużym 
komputerem, żeby taka była szybkość reakcji. Reakcja 
była niezwłoczna i wszyscy rozumieją, co to znaczy 
niezwłoczna.

Senator Barbara Zdrojewska:
A korelacja czasowa z ustawą? Przepraszam, o to 

pytałam.
(Głos z sali: Z wniesieniem ustawy.)
Korelacja z wniesieniem ustawy, o to pytałam. 

Dlaczego, skoro prokuratura… Wpłynął wniosek do 
prokuratury i prokuratura nie miała czasu się tym 
zajmować. Ale, jak rozumiem, w tym czasie Sejm 
znalazł czas na to, żeby się tym zająć?

Senator Grzegorz Bierecki:
Proszę państwa, jeżeli jest jakaś korelacja, to chyba 

ewentualnie w działaniu pana Czarneckiego, ponie-
waż Sejm 9 listopada uchwalił tę ustawę, a wcześniej 
komisja sejmowa – albo dzień, albo 2 dni wcześniej 
– przyjmowała swoje sprawozdanie, być może siód-
mego.

(Senator Grażyna Sztark: To natychmiast się dzia-
ło.)

Tak czy siak, Sejm uchwalił to dziewiątego, więc 
ja tutaj jakichś informacji w Sejmie… Chodzi o to, że 
złożono zawiadomienie do prokuratury? O to chciała 
pani zapytać? Czy jest taki związek?

(Senator Barbara Zdrojewska: Pytam o korelację 
czasową. W tym samym czasie było procedowanie 
nad ustawą i w tym samym czasie złożenie – rano 7 
listopada – tego wniosku do prokuratury. Pytam o to, 
czy państwo się nad tym zastanawialiście.)

(Senator Konstanty Radziwiłł: I jeszcze jaki znak 
zodiaku dominował w tym czasie…)

Tak, tak, właśnie. Nie wiemy, jaki układ był 
gwiazd i księżyca w tym czasie…

(Głos z sali: Bardzo śmieszne.)

Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Najłatwiejsze jest ostatnie pytanie. Oczywiście 

nie rozważałem tego wyłączenia. Ono byłoby cał-
kowicie niezasadne, także w świetle tego, co potem 
zostało wyjaśnione przez media, które publikowały 
materiały na mój temat. To, że pan Czarnecki takie 
coś opowiadał, jest przedmiotem pozwu i zajmują się 
tym prawnicy, którzy już złożyli ten pozew w stosun-
ku do gazety, która to opublikowała, ponieważ my 
nie mamy potwierdzenia, przynajmniej ja nie mam 
takiego potwierdzenia, być może pani senator ma, że 
on powiedział to wszystko, co opublikowała „Gazeta 
Wyborcza” i inne gazety. Nie mamy. Na razie mamy 
do czynienia z publikacjami, ale nie mamy tego po-
twierdzenia.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja przepraszam, ale 
słuchałam… Jest nagranie, Panie Senatorze.)

(Senator Mieczysław Augustyn: Jest nagranie.)
(Senator Barbara Zdrojewska: Tak, tak, to nie 

ulega wątpliwości. To nie są czyjeś opowieści…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 

dokończyć wypowiedź, a potem na następne pyta-
nie…)

Proszę państwa, z nagraniami to we współcze-
snym świecie cyfrowym… Do nagrań też trzeba 
ostrożnie podchodzić – o, tak powiem. Dopóki to 
nie jest potwierdzone, to należy do tego podchodzić 
z ostrożnością. A więc nie ma powodów, żebym się 
z tego wyłączał.

Druga sprawa. Cóż, ta ustawa nie dotyczy pana 
Czarneckiego. Ta ustawa jest w sferze jego zaintereso-
wania, tak, to prawda. Ta ustawa dotyczy tak napraw-
dę interesów klientów banków, a pośrednio też innych 
instytucji, które pan Czarnecki pozakładał. Ale nie 
zamierzam się wyłączać z tego powodu, ponieważ 
w tym samym nagraniu znajdzie pani inny fragment 
na mój temat, kiedy to pan Czarnecki skarży się na 
mnie panu Chrzanowskiemu, że ja mu utrudniam te 
jego biznesy. Prawda? Rzeczywiście, kiedy mówi-
łem o kredytach frankowych, to zawsze mówiłem 
o działalności Getin Banku; kiedy mówiłem o poli-
solokatach, to zawsze mówiłem o działalności Getin 
Banku. Pan Czarnecki przedstawia w sprawozdaniu 
kwoty rezerw, które musiał zawiązać, a które obcią-
żyły jego biznesy z tego powodu, że zawsze pewne 
sprawy stawialiśmy jasno. Tak więc rzeczy, które 
są w wypowiedzi pana Czarneckiego na mój temat, 
warto… Trzeba czytać wszystkie zawarte w tym ste-
nogramie wypowiedzi, nie tylko ten fragment, gdzie 
on bajki plecie.

(Senator Barbara Zdrojewska: Korelacja…)
Korelacja pomiędzy wniesieniem tego do Sejmu 

a… Proszę państwa, 7 listopada. A jaki to był dzień 
ten 7 listopada?
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje…
(Senator Grzegorz Bierecki: Ja bym nie robił 

z tego zarzutu.)
Pytanie zadaje pan senator Rybicki. Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ubolewa pan w odpowie-

dziach na pytania nad tym, że debata nad tą ustawą, 
skądinąd regulującą wiele różnych kwestii, zdomino-
wana jest przez pytania dotyczące poprawki zgłoszo-
nej w drugim czytaniu…

(Głosy z sali: Smolińskiego.)
Smolińskiego. Czy komisja debatowała o takiej 

możliwości, aby wrócić do stanu pierwotnego tej usta-
wy sprzed drugiego czytania? Czy nie uważa pan, że 
stosowne byłoby, aby komisja skorzystała z okazji do 
tego, aby tę poprawkę po prostu wykreślić z ustawy, 
skoro ten sam przedmiot jest regulowany, jak wiemy, 
w ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
i zgodnie z opiniami wielu prawników ponowna re-
gulacja tego stanu w drugim czytaniu jest niezgod-
na z konstytucyjną zasadą mówiącą o 3 czytaniach 
ustawy i z zasadami poprawnej legislacji? Dlaczego 
komisja nie skorzystała z okazji do tego, żeby wyczy-
ścić tę ustawę z tego, w cudzysłowie, problemu, skoro 
ta kwestia już jest regulowana, jak wiemy, w innej 
ustawie? I czy ta poprawka – to padało w pytaniach, 
ale chyba nie było bardzo konkretnej odpowiedzi – 
pozwala na przejęcie za symboliczną złotówkę nie 
tylko małych banków, banków spółdzielczych, ale 
również dużych banków komercyjnych? Dziękuję.

(Senator Grażyna Sztark: No właśnie.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Czy komisja rozpatrywała kwestię rezygnacji 

z tej poprawki? Komisja podczas tego posiedzenia 
nie miała informacji o istnieniu analogicznych prze-
pisów w projekcie ustawy o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym. Tej informacji nie mieliśmy, więc 
takiej kwestii nie rozważaliśmy. Takiej kwestii nie 
rozważaliśmy.

Kwestia podniesiona w opinii Biura Legislacyjnego, 
zarzut niekonstytucyjności przepisów dotyczy nie 
treści przepisów, ale procedury legislacyjnej. Tę pro-
cedurę oceniają organa Sejmu, a Senat ocenia zawar-
tość merytoryczną przepisów. Nie było wniosku… 

…ale myślę o jednej sprawie…
(Głos z sali: Tak, bardzo śmieszne.)
Myślę o jednej sprawie. Na pewno…
(Głos z sali: Na poziomie ministra Radziwiłła.)
(Głos z sali: Tak.)
Na pewno trzeba… Na pewno prokuratura to wy-

jaśnia. Na pewno to wyjaśnia. To jest pytanie, na które 
może odpowiedzieć pan Czarnecki, którego status 
w tym śledztwie… No, nie wiem, jaki jest.

(Senator Barbara Zdrojewska: Ja tylko ad vo-
cem…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pani senator jeszcze ma pytanie?
(Senator Barbara Zdrojewska: Tylko ad vocem.)
To ostatnie pytanie czy będzie seria?
(Senator Barbara Zdrojewska: Ad vocem.)
To proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Tak tylko ad vocem powiem, że właśnie nam pan 

powiedział o tym… Prokuratura niczego nie wyja-
śni, ponieważ prokuratura nie pracowała, podczas 
gdy np. Sejm pracował – pan o tym przed chwilą 
powiedział – bo znalazł na to czas pomimo wielu 
wolnych dni, świąt. Czy pan tego nie zauważa? Tego, 
że Sejm jest w stanie pracować nad ustawą, podczas 
gdy tłumaczy pan prokuraturę, że ona nie była w sta-
nie pracować, bo było dużo świąt w międzyczasie? 
I pan mówi o tym, że ona niezwłocznie zabrała się 
do pracy? Dla ludzi normalnych wygląda to tak, 
jakby prokuratura czekała, że coś w tym czasie się 
zadzieje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:

Mogę tylko powtórzyć, że w mojej opinii dzia-
łania były niezwłoczne. Złożenie pisma do kancela-
rii… Ono idzie z kancelarii do osób merytorycznych. 
Wszyscy wiemy, jak wygląda obieg dokumentów, 
więc…

(Senator Grażyna Sztark: To się nie dziwię.)
(Rozmowy na sali)
2 dni? Chodzi o 2 dni robocze, o których mówi-

my, poprzedzające święto stulecia niepodległości? 
Robienie z tego zarzutu… Powiem tak: ja bym nie 
robił z tego zarzutu.
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(senator G. Bierecki) W pańskiej wypowiedzi pojawił się też wątek po-
prawki, którą chce pan złożyć. Jak rozumiem, uzależ-
nia pan od niej dalsze procedowanie nad ustawą. Bo 
po to składa się poprawkę, żeby została ona przyjęta. 
Jeśli zostaje ona odrzucona, to wtedy odrzuca się całą 
ustawę, zwłaszcza jeżeli należy się do większości 
w danej izbie parlamentu.

Czy widzi pan także inne… Tam są jeszcze inne 
przesłanki dotyczące stosowania tego bardzo niebez-
piecznego przepisu. Czy jest to dla pana wystarcza-
jący powód, żeby nie procedować dalej tej ustawy, 
jeśli poprawka zostałaby odrzucona? Czy są jakieś 
inne przesłanki, które uznaje pan za zagrażające za-
ufaniu do systemu bankowego i stabilności systemu 
bankowego, a także grożące utratą zaufania przez 
międzynarodowe instytucje do polskiego systemu 
bankowego? Wniosek, który przedstawiłem dzisiaj na 
tej sali, o niewprowadzanie do porządku obrad tego 
punktu, wynikał, przypomnę, z tego, co dzieje się wo-
kół poprawki, która została wprowadzona w Sejmie 
do ustawy o nadzorze finansowym. Najpierw trzeba 
wyjaśnić sprawę, żeby nie było wątpliwości co do roli 
poszczególnych aktorów tego niezwykłego przedsię-
wzięcia, niezwykłego działania…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze…)

…a dopiero potem, Panie Senatorze, procedować. 
Taka była istota mojego wniosku.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, przepraszam. Pan przekroczył…)

Czy pan podziela którąkolwiek z wątpliwości, któ-
re zostały dzisiaj przeze mnie przedstawione w imie-
niu naszego klubu?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Muszę panu przerwać, Panie Senatorze…
(Senator Bogdan Klich: Najpierw wyjaśnienie, 

a potem procedowanie.)
…dlatego że pyta pan o sprawy, których nie ma 

w ustawie. Pan pyta o hipotetyczną poprawkę, której 
nie ma i nie wiadomo, czy będzie.

(Senator Bogdan Klich: Ale senator przedstawił…)
No tak, ale pan senator w polemicznym ferworze 

powiedział o czymś, czego nie ma, więc nie konty-
nuujmy tego, czego nie ma, tylko proszę sformułować 
pytanie dotyczące tej ustawy i ewentualnych prac 
komisji. O poprawce możemy dyskutować wtedy, 
kiedy zostanie zgłoszona, prawda? Jeżeli pan chce, 
to bardzo proszę zmodyfikować to pytanie.

(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku, ale upo-
ważnił mnie do tego pan przewodniczący, ponieważ 
o tym wspomniał, tak?)

Ale ja nie upoważniam do takiej debaty…
(Senator Bogdan Klich: To budzi moją największą 

ciekawość i dlatego o to pytam.)

Przepraszam, komisja oceniała zawartość meryto-
ryczną przepisów. I nie było wniosku o skreślenie tych 
przepisów. Nie było takiego wniosku. Był wyłącznie 
wniosek o odrzucenie ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chciałby uzupełnić?
Proszę.

Senator Sławomir Rybicki:
Tak, chciałbym uzupełnić swoje pytanie. Czy 

w związku z tym, że Senat stoi na straży poprawnej 
legislacji i często naprawia błędy popełnione na eta-
pie prac sejmowych, nie uważa pan przewodniczą-
cy za stosowne, aby tę sprawę wyczyścić w drugim 
czytaniu, czyli powrócić do stanu pierwotnego, i aby 
stan faktyczny był regulowany tylko w 1 ustawie, 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, a nie w 2 
ustawach?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Wcześniej któryś z senatorów informował o tym, 

że… To pan marszałek Borusewicz informował o tym, 
że ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym nie 
jest procedowana na tym posiedzeniu Sejmu. Została 
wycofana. Czy została w ogóle wycofana jako pro-
jekt?

(Senator Bogdan Borusewicz: Została wycofana 
z porządku tego posiedzenia Sejmu. Była w programie 
posiedzenia Sejmu, ale została przez marszałka…)

Została wycofana z tego posiedzenia Sejmu i nie 
wiemy, kiedy będzie przyjęta i w jakim kształcie. Nie 
jesteśmy w stanie, rozmawiając tu o tych przepisach, 
odnosić się do ustawy, która jest na wczesnym etapie 
prac sejmowych.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pan przewodniczący umiejętnie wykorzystał 

mównicę senacką do swojej polemiki z zarzutami 
przedstawianymi przez niektóre tytuły prasowe. 
Przysłuchiwaliśmy się temu wszyscy z dużą uwagą.
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(wicemarszałek M. Seweryński) że uczestniczy w konsultacjach nad ustawą. Nie wie-
my, czy w ramach tych konsultacji odnosił się także 
do tej poprawki. Tej informacji nam nie przedstawili. 
Niemniej jednak zabierali głos w trakcie tego po-
siedzenia. I jedyna kwestia w sprawie tej poprawki, 
którą podnosili, dotyczyła wyłącznie oczekiwania, że 
ewentualne łączenie banków spółdzielczych będzie 
się odbywać wyłącznie z bankami spółdzielczymi. 
Jak odpowiadałem już, było to przedmiotem dyskusji 
w trakcie posiedzenia komisji.

Jeżeli chodzi o kwestię procedury, skąd się wzięła 
poprawka posła Smolińskiego, to takich informacji na 
posiedzeniu komisji nam nie przedstawiono. Nikt o to 
nie pytał. My otrzymujemy z Sejmu uchwaloną usta-
wę, podpisaną przez pana marszałka Kuchcińskiego, 
ona jest zawarta w druku nr 997, i rozpatrujemy usta-
wę w całości.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym oczywiście nie chciała być złośliwa, ale 

wrócę do telefonów podczas procedowania tego punk-
tu. Ja przypomnę, że wówczas u marszałka prowa-
dzącego również mocno pracował telefon.

Ale chciałabym ponowić pytanie odnośnie do 
procedury, Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, 
ponieważ jest pan legalistą, o czym przypominał nam 
pan, powołując się na konstytucję. Ja wrócę jednak 
do zasady 3 czytań, obowiązku 3 czytań. Dlaczego 
wprowadzono tę poprawkę aż do 2 ustaw? Moje py-
tanie dotyczy również procedury, o której cały czas 
państwo mówicie, mianowicie, że ta poprawka jest 
implementacją dyrektywy unijnej. Ja przypomnę, że 
procedura jest precyzyjnie opisana w dyrektywach, 
a o uruchomieniu tej poprawki trzeba powiadomić 
Europejską Radę ds. Ryzyka Systemowego, Komisję 
Europejską, Europejski Bank Centralny i Europejski 
Urząd Nadzoru Bankowego. I z całą pewnością po-
prawka nie pozwala zastąpić tej decyzji decyzją ad-
ministracyjną KNF. W związku z tym zastanawiam 
się, dlaczego ta poprawka tak szybko się znalazła 
właśnie, chyba niedbale też przygotowana, w takim 
ekstraordynaryjnym trybie… I przypomnę, Panie 
Senatorze, że jednak to wszystko się odbywało 1 
dnia, w związku z czym tryb… I pytanie pani se-
nator o ten zbieg okoliczności i dat… On jest tutaj 
absolutnie potwierdzony…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie, Pani 
Senator. 1 minuta.)

Dobrze. W związku z tym moje pytanie brzmi 
tak: po co ta poprawka, skoro dyrektywa wymusza 
zupełnie inne działania? Dziękuję bardzo.

No dobrze, to panowie wyjaśnią to sobie potem. 
Mówimy o ustawie, która jest referowana przez pana 
przewodniczącego. Zapowiedział, co ewentualnie 
zrobi, ale o tym nie debatujemy.

(Senator Bogdan Klich: Nawet powiedział, że 
będzie wnioskował o zamknięcie tego posiedzenia.)

Ja to słyszałem. Ale na to będziemy mieli jeszcze 
czas. Proszę łaskawie sformułować inne pytanie…

(Senator Bogdan Klich: Ja nie mam innych pytań, 
bo na niektóre już pan senator odpowiedział.)

Jak innego pan nie ma, to dziękuję.
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Z poprzedniej rundy umknęło panu i mnie pewna 

kwestia, nie odpowiedział pan na pytanie. Mówił pan, 
że banki spółdzielcze poprzez swoich przedstawicieli 
opiniowały projekt tej ustawy. 

Ja pytałem nie o opiniowanie projektu całej ustawy, 
tylko o to, w którym momencie banki spółdzielcze 
zaopiniowały poprawkę posła Smolińskiego. To jest 
pytanie z poprzedniej rundy i proszę o odpowiedź na 
nie, bo mówił pan, że projekt ustawy był opiniowany.

I drugie pytanie związane z poprawką pana posła 
Smolińskiego. Po 19 latach funkcjonowania kończy 
się pewien etap, tak jak pan mówił, funkcjonowania 
przepisów dotyczących przejmowania itd. Był rok 
2016… Teraz mamy rok 2018. I w 2018 r. trafia pod ob-
rady Sejmu projekt ustawy rządowej, nad którym rząd 
pracuje. Proszę mi powiedzieć, skąd nagle bierze się 
poprawka pana posła Smolińskiego. Czy ona była taka 
trudna do zauważenia przez rząd? Czy rozważaliście, 
dlaczego w ogóle w takim trybie została zgłoszona?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To dotyczy Sejmu, Panie Senatorze.
(Senator Władysław Komarnicki: Ale można mieć 

wątpliwości.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Ale zostawmy prawo odpowiedzi albo nie… Bo 

mówimy o senackim etapie procedowania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie. Panie Marszałku, 

ja mówię o ustawie, która była w Sejmie i trafiła do 
nas. Pytam, czy na posiedzeniu komisji…)

No dobrze, sformułował pan pytanie. Przepraszam, 
bo tutaj mi przerwał telefon… Nie będę się wtrącał.

Panie Senatorze, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Już odpowiadam. Krajowy Związek Banków 

Spółdzielczych w trakcie posiedzenia poinformował, 
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szeroko pojętego aparatu sprawiedliwości, ale w mojej 
ocenie to bardzo racjonalne oczekiwanie ze strony 
przełożonego, aby wiedział, miał informacje o istot-
nych sprawach, o które później go będą pytać, prawda?

Dlaczego dymisja? Chciałbym powiedzieć, 
że wbrew temu, co w tej chwili bardzo wiele me-
diów pisze, fakty są takie, że pan przewodniczący 
Chrzanowski złożył rezygnację, która została przyję-
ta. On nie został zdymisjonowany, on złożył rezygna-
cję zgodnie z ustawą. Zwróćcie państwo uwagę na to, 
że fakty są takie: on złożył rezygnację i ta rezygnacja 
została przyjęta. Jest dostępne jego oświadczenie, 
że zrobił to w trosce o stabilność organu nadzoru. 
Życzymy mu, aby wyjaśnił wszystkie okoliczności 
i aby jego dobre imię zostało oczyszczone.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze…)
Ale on sam się podał do dymisji.
(Senator Bogdan Borusewicz: …ja nie pytałem…)
Tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: …dlaczego złożył, 

tylko dlaczego został zmuszony przez premiera do 
złożenia dymisji. Ja akurat znam procedurę.)

Ja nie zauważyłem, aby pan premier go zmuszał 
do dymisji. Pan premier wezwał go na spotkanie, aby 
złożył wyjaśnienia. Przed tym spotkaniem pan prze-
wodniczący Chrzanowski złożył rezygnację. Taka 
jest kolejność.

Trzecie pytanie: dlaczego premier i służby? 
Przedstawiciel ministra koordynatora służb specjal-
nych zasiada tam bez prawa głosu, czyli może się 
wypowiadać, ale nie głosuje, czyli nie decyduje.

Od dawna Komisja Nadzoru Finansowego posiada 
umowy o współpracy z innymi organami, służbami, 
także z organami skarbowymi po to, aby wykonywać 
nadzór nad sektorem finansowym. Informacje, które 
są w posiadaniu różnych służb, organów celnych, 
służb skarbowych, są bardzo istotne dla toczących się 
postępowań. To, że przedstawiciel ministra koordyna-
tora służb będzie obecny na posiedzeniach, usprawni 
obieg informacji, tak bym powiedział.

Jeżeli chodzi o przedstawiciela premiera, to do-
tychczas w Komisji Nadzoru Finansowego mieliśmy 
przedstawicieli obecnych ministrów, a teraz będzie 
przedstawiciel premiera – rozumiem, że w celu koor-
dynowania prac członków komisji reprezentujących 
poszczególne ministerstwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Panie 

Przewodniczący! Panie i Panowie! Ja będę abstraho-

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Po co ta poprawka? No, w moim wystąpieniu przy-

woływałem pismo przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego do ministra finansów, które zostało upu-
blicznione nie tak dawno, dotyczące właśnie kwestii 
tych kilkunastu banków spółdzielczych, których część 
po 23 listopada nie będzie objęta systemem ochrony 
organizowanym przez istniejące zrzeszenia banków 
spółdzielczych. Takie jest uzasadnienie tych poprawek.

Jeżeli chodzi o kwestię proceduralną, to przypo-
mnę, że na stronie 6 opinii Biura Legislacyjnego znaj-
duje się informacja o tym, że przepisy te mogą spotkać 
się z zarzutem naruszenia art. 118 Konstytucji RP. 
Tryb wnoszenia skarg do Trybunału Konstytucyjnego 
jest znany.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 3 kwestie, w związku z czym… 3 pytania.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Minuta.)
Pierwsze pytanie. Czy wie pan senator o tym, że 

pan prokurator generalny Zbigniew Ziobro kazał sobie 
raportować o wszystkich sprawach, które wywołują za-
interesowanie opinii publicznej? To pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jeżeli w tej rozmowie nagranej, 
nieopublikowanej, nie było żadnych podtekstów ko-
rupcyjnych, to dlaczego premier Morawiecki wymusił 
na szefie KNF decyzję o dymisji?

I trzecie pytanie. Dlaczego do Komisji Nadzoru 
Finansowego wprowadza się przedstawiciela premie-
ra i przedstawiciela służb? Przecież premier mianuje 
szefa KNF, więc ma swojego przedstawiciela.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
3 pytania. Proszę bardzo…
(Senator Bogdan Borusewicz: A przedstawiciel 

służb co tam ma robić?)
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Grzegorz Bierecki:
Tak. Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, o kwestię 

informowania ministra, prokuratora generalnego 
o istotnych sprawach będących przedmiotem zaintere-
sowania opinii publicznej, to wydaje się to racjonalne. 
Ja nie jestem specjalistą w zakresie funkcjonowania 
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(senator T. Grodzki) cji, przez poprzednie władze Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego i Komisji Nadzoru Finansowego. 
Takie rozwiązanie w postaci dwoistości – mamy KNF 
i mamy BFG, które mają bym powiedział, równoległe 
uprawnienia – jest rozwiązaniem oryginalnym.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, wracam do swojego py-

tania z poprzedniej tury. Nie uzyskałem odpowiedzi 
na pytanie dotyczące poprawki Smolińskiego, czyli 
poprawki w prawie bankowym co do przejęcia banku. 
Jak zrozumiałem, ratio legis tej poprawki jest takie: 
ona ma dać narzędzia do ochrony wkładów w małych 
bankach, w szczególności w bankach spółdzielczych, 
i przejęcia tych banków w sytuacji, gdyby one nie 
dawały gwarancji normalnego funkcjonowania. 

Pytam pana, czy te przepisy również dają takie 
narzędzia, pozwalają na przejęcie banku komercyj-
nego, dużego banku komercyjnego, przez inny bank. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Uzasadnienie, do którego się odnosiłem, to uza-

sadnienie wynikające z pisma pana przewodniczącego 
Chrzanowskiego do ministra finansów. Te przepisy, 
które są tu zawarte, nie wprowadzają zróżnicowania 
co do wielkości banku i jego formy prawnej. Znajdują 
się tu przepisy szczególne, dotyczące banków spół-
dzielczych – przepis dotyczący obowiązku zrzeszania 
się banków spółdzielczych. Natomiast poza tym prze-
pisem one dotyczą wszystkich banków – niezależnie 
od ich wielkości i formy prawnej działalności.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma więcej zgłoszeń do zadawania pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze, za sprawozdanie.
(Senator Grzegorz Bierecki: Bardzo dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan Leszek Skiba, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Rezygnuje pan.

wał od enuncjacji prasowych czy taśm i od takiego 
dziwnego faktu, że lot z Singapuru trwa 12 godzin, 
a mimo to dano czas panu Chrzanowskiemu na wy-
czyszczenie gabinetu, zanim weszło tam CBA, bo to 
nie jest istota dzisiejszego procedowania.

Ale zaczynam się zastanawiać, czy ten plan 
Zdzisława, jak to się potocznie nazywa, nie jest uza-
sadniony. Bo zadałem sobie trud, przygotowując się 
do tej dyskusji, przejrzenia dyrektywy BRR, którą 
się w skrócie określa nazwą Resolution, i tam jest 
w zasadzie dość jasno napisane… Proszę mnie wy-
prowadzić z błędu… Razem to jest kilkaset stron. 
Ale tam jest jasno napisane, że jedynym organem 
uprawnionym do takiej restrukturyzacji jest Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny, czyli instytucja Zdzisława, 
więc… I dalej są te kroki, o których mówiła pani sena-
tor, czyli Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego, 
Komisja Europejska, Europejski Bank Centralny, 
trzeba przeprowadzić test interesu publicznego itd.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Senatorze, pytanie.)

Już zmierzam.
Dlaczego… Pytanie jest bardzo proste: dlaczego ta 

procedura nie jest choćby przytoczona w tej ustawie? 
Że procedury opisuje dyrektywa BRR i ona wymaga 
stosowania przy działaniach Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, a nie KNF, która jedną decyzją ad-
ministracyjną ma to załatwić. Czy to nie powinno się 
znaleźć w tej ustawie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
To uwaga o charakterze legislacyjnym, choć nie 

tylko oczywiście. Nie ma potrzeby przytaczania 
przepisów czy odwoływania się do przepisów, które 
istnieją w innych ustawach. One istnieją i one obo-
wiązują, stąd też trzeba będzie przy rozwiązywaniu 
problemów bankowych – w zależności od skali banku 
i projektowanych działań – czytać obie ustawy łącznie 
i wybierać procedury, które opisane są w obu tych 
ustawach.

Czy KNF, czy BFG? Polska jest jednym z niewielu 
krajów – być może pan minister będzie wiedział, czy 
istnieje drugi taki kraj – w których organem od reso-
lution jest inny organ niż organ nadzoru. Wydaje mi 
się, że takie rozwiązanie, które my mamy w Polsce, 
które przyjęte zostało w poprzedniej kadencji chy-
ba… Nie, przepraszam, zostało przyjęte w tej kaden-
cji. Ono było przygotowane w poprzedniej kaden-
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(wicemarszałek M. Seweryński) Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście to jest tak, że z jednej strony mamy 

do czynienia z krótką historią tego, w jaki sposób na-
leży potraktować regulację czy analizować regulację 
związaną z ratowaniem banków, które są w trudnej 
sytuacji. I to warto na początku powiedzieć. Mówił 
o tym obszernie pan przewodniczący Bierecki. No, ze 
swojej strony posłużę się tylko takimi argumentami, 
że w gruncie rzeczy mamy do czynienia w ostatnich 
latach, po wprowadzeniu dyrektywy BRR, z pewną 
refleksją, którą widzimy, którą widzieliśmy szcze-
gólnie latem 2018 r., kiedy przetoczyła się również 
w Unii Europejskiej dyskusja o tym, jak działa dy-
rektywa BRR, ponieważ dosyć niedawno pojawiły 
się pierwsze przypadki – chociażby ten przypadek 
hiszpański – zastosowania Resolution.

Sytuacja w roku 2016 wyglądała w ten sposób. Pod 
koniec kadencji poprzedniego rządu Ministerstwo 
Finansów, to za czasów pana ministra Szczurka, 
przygotowało implementację dyrektywy BRR. To 
był okres, w którym uznano… Po kryzysie praca nad 
dyrektywą BRR i instytucją Resolution trwała wiele, 
wiele lat. Uznawano wtedy, że ta instytucja jest rze-
czywiście dobrym rozwiązaniem dla banków, które 
są w trudnej sytuacji. Uważano, że należy je ratować 
w taki sposób, aby odejść od tego, można powiedzieć, 
że to państwo, podatnicy finansują aktywność, cza-
sami nadmierną, jeśli chodzi o takie niepowstrzymy-
wanie się przed ryzykownymi zachowaniami banków. 
Czyli sytuacje… Instytucja Resolution jest tak skro-
jona – jak państwo dobrze wiecie, ale jeszcze przy-
pomnę – że na początku, można powiedzieć, zanim 
pieniądz publiczny się pojawi w postaci gwarancji 
depozytów, dla ratowania banków, właściciele, ci, 
którzy kupują obligacje, są pozbawiani własności. 
W tym sensie jest to pewnego rodzaju wynik takiej 
kryzysowej refleksji: bardzo dużo pieniędzy wyda-
liśmy na banki, banki czasami zachowują się nieko-
niecznie… można powiedzieć, że żyją trochę na koszt 
podatników. Zatem należy wprowadzić instytucję, 
która przywróci pewną równowagę.

Po tym, jak ta dyrektywa BRR została zaimple-
mentowana, po tych pierwszych zastosowaniach 
Resolution w Europie okazało się, że nie jest to tak 
dobre rozwiązanie, jak się wydawało, że jest pewien 
problem. Polega on choćby na tym, że jeżeli mamy… 
Oczywiście musi być określony interes publiczny 
i z reguły nie jest tak, że to dotyczy bardzo małych 
podmiotów. Otóż mamy do czynienia z sytuacją, 
w której upada bank. I co się dzieje? Oczywiście 
jest gwarancja 100 tysięcy euro, ale nadgwaranci, 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Ponieważ są pytania, pana ministra poproszę na 
mównicę.

Pierwszy zgłosił się pan senator Klich, jeżeli do-
brze widziałem…

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nie, senator 
Czarnobaj.)

(Senator Bogdan Klich: Ja byłem drugi.)
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo. Już uzu-

pełniamy listę pytających…
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Na początek 
2 pytania.

Pierwsze dotyczy projektu ustawy przed popraw-
ką pana posła Smolińskiego, tak na skróty mówiąc, 
odnoszącej się przede wszystkim – w tym fragmen-
cie – do przejmowania innych banków za złotówkę, 
i wcześniejszego projektu ustawy, projektu bez tej 
poprawki. Jakie były opinie instytucji – Związku 
Banków Polskich, stowarzyszonych banków spół-
dzielczych – do projektu bez poprawek wniesionych 
w drugim czytaniu? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, Panie Ministrze. Tak jak powie-
dział pan senator Bierecki, po 19 latach kończy się 
funkcjonowanie pewnych przepisów dotyczących 
przejmowania. Mamy rok 2018. Rozumiem, że rząd 
2 lata pracuje nad tym, żeby przygotować dobry pro-
jekt ustawy, prowadzone są konsultacje, wszystko jest 
tak, jak powinno być, zgodnie ze sztuką legislacyjną. 
I zapomnieliście państwo o tym? Zapomnieliście o tej 
poprawce pana posła Smolińskiego? Czy on to z wła-
snej inicjatywy… Dlaczego pytam? Dlatego że pan 
poseł powiedział – to z wypowiedzi, której udzielił 
pan poseł Smoliński – że on nie wie, dlaczego to zgło-
sił. Dlatego o to pytam, może pan wie. Czy państwo 
zapomnieliście zapisać ten fragment w ustawie, czy 
on się nagle zrodził? Kto jest w ogóle tego autorem? 
To jak z tym „lub czasopisma”, nie będzie autora 
tej poprawki. Ja nie mówię o zgłaszającym, tylko 
o autorze poprawki. Kto jest autorem tej poprawki? 
Dlaczego pojawiło to się w drugim czytaniu, a nie od 
razu w projekcie ustawy?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu L. Skiba) sytuacji tak… Oczywiście jest dyskusja z KNF, KNF 
może… W swoim piśmie przewodniczący przytaczał 
całą tę faktografię, jakie to są banki, ile ich jest itd. 
Generalnie chodzi o nieliczne banki, ale oczywiście 
w małych… To nie jest jakaś poważna skala, tylko 
generalnie mamy pewną, tak powiem, regulacyjną 
sytuację. 

Mamy do czynienia z sytuacją, w której pod ko-
niec grudnia skończy się ten okres przejściowy. I co 
nadzorca, KNF, może zrobić w tej sytuacji? Jeżeli 
bank traci licencję bankową, upada. Upada, czyli… 
Generalnie upadek banku zawsze jest sytuacją kło-
potliwą. Ci, którzy mają lokatę powyżej 100 tysię-
cy euro, tracą, ci, którzy są właścicielami obligacji 
banku spółdzielczego, tracą, ci, którzy… Gwarancje 
są objęte… Wiadomo, jakie są zasady związane 
z gwarancją depozytu. Tak że taki upadek wiąże się 
z realnymi kosztami społecznymi. W związku z tym 
mechanizm pośredni, polegający na tym, że bank 
dalej funkcjonuje, w innej regule prawnej, jest roz-
wiązaniem lepszym. Lepszym dla obywateli i dla tych 
wszystkich, którzy są właścicielami chociażby lokat 
w tym banku, lepszym dla instytucji publicznych, 
które mają lokaty w tym banku, itd. To jest kontekst 
tej ustawy.

Kiedy miała miejsce dyskusja na temat tego roz-
wiązania? W pierwszej połowie tego roku. Formalnie 
już od kwietnia mieliśmy, jako Ministerstwo 
Finansów, dyskusję co do przywrócenia tego me-
chanizmu. W czerwcu były konsultowane te zapisy 
w ustawie, która, że tak powiem, szeroko zajmowała 
się innymi sprawami, m.in blokowaniem stron, niele-
galnych stron, które w ramach swojej aktywności… 
Ministerstwo Cyfryzacji… Tam ta poprawka czy te 
przepisy były na etapie rządowego projektu umiesz-
czone, były dyskutowane, to była ustawa, która podej-
mowała wiele różnych tematów, a w związku z tym… 
Nie chcieliśmy przygotowywać ustawy specjalnie 
tylko pod tych kilka przepisów. W gruncie rzeczy na 
wczesnym etapie projektowania przepisów, na etapie 
rządowym, to było właśnie w tej większej ustawie. 
I to była też okazja do tego, żeby te przepisy skonsul-
tować, wysłać do 83 podmiotów, skonsultować wła-
śnie z instytucjami zrzeszającymi banki. To był ten 
moment, w którym banki spółdzielcze się wypowia-
dały. Miały one… Mamy nawet pismo, które muszę 
państwu przekazać. Banki spółdzielcze miały pewne 
detaliczne wątpliwości co do tego, jak to zrobić. Co 
do zasady się nie sprzeciwiały. To jest pismo z 4 lipca. 
Generalnie rozumiem, że… Po prostu dyskusja legi-
slacyjna. I w sytuacji, w której ustawa, która miała 
przeprowadzić… przywrócić te przepisy, w związku 
z tym, że Ministerstwo Cyfryzacji nie było zaintere-
sowane dalszym procedowaniem tej ustawy, prace 
nad tą ustawą stanęły. I w związku z tym znaleźliśmy 
się, szczególnie KNF, w takiej sytuacji, w której… 

ci, którzy mają ponad 100 tysięcy euro, odchodzą 
z kwitkiem, obligatariusze, ci, którzy kupili obligacje 
banków, odchodzą z kwitkiem, czyli to się anuluje, 
wartość tych obligacji staje się równa zeru, i udzia-
łowcy, czyli ci, którzy mają choćby 1 akcję tego ban-
ku… nagle anulujemy banki. Czyli tak naprawdę ten 
koszt przerzucany jest na banki, ale to w praktyce, 
można powiedzieć, spotykało się z pewną trudną sy-
tuacją, prowadząca do dosyć poważnego niepokoju. 
Wiązało się to z tym, że nie każdy, że tak powiem, 
kto kupił obligacje danego banku albo kupił akcje 
danego banku, powinien ponosić odpowiedzialność 
w sytuacji stosowania Resolution.

Jednocześnie, tak jak tu pan przewodniczący mó-
wił, efektem były pozwy polegające na tym… Pytanie 
jest takie: jaka jest relacja, konstytucyjna relacja – 
o tym też mówiliśmy przy okazji implementacji usta-
wy Resolution w Polsce – prawa własności i instytucji 
Resolution, która generalnie pozbawia, wywłaszcza? 
To jest wywłaszczenie właściciela, czyli osoby, która 
ma daną akcję, wywłaszczenie właściciela obligacji 
– bo to jest własność. Czyli mamy do czynienia… 
Resolution jest mechanizmem wywłaszczeniowym. 
I w związku z tym, jak w przypadku każdego sporu 
prawnego pomiędzy jednym interesem publicznym 
a drugim, spotyka się to później z dyskusją nad pro-
cedurą sądową. I to jest jakby ten istotny kontekst 
polegający na tym, że w gruncie rzeczy usunięte 
w 2016 r. zapisy, te same, które dzisiaj tą popraw-
ką… Jest obecnie w Polsce przeświadczenie, w KNF, 
w BFG, w Ministerstwie Finansów, że generalnie to 
usunięcie w 2016 r. było nieuzasadnione, że ta zbyt 
optymistyczna wiara w instytucję Resolution jest, 
można powiedzieć nieefektywna, niewłaściwa w sy-
tuacji, kiedy potrzebne jest ratowanie małych banków. 
I to jest kontekst ogólny.

Drugi kontekst to jest właśnie to o czym była 
mowa, czyli… Mamy do czynienia z sytuacją, w któ-
rej w roku 2013 została przyjęta dyrektywa CRR, 
też będąca efektem pokryzysowej refleksji, co zrobić 
w takiej sytuacji z małymi bankami, które nie speł-
niają wymogów kapitałowych. Ta dyrektywa zosta-
ła implementowana w 2015 r., w pierwszej połowie 
2015 r. Czyli Sejm poprzedniej kadencji przyjął me-
chanizm, który zakłada, że banki, szczególnie banki 
spółdzielcze, muszą się zrzeszać. To jest implemen-
tacja dyrektywy CRR. Jest ten okres przejściowy, on 
został ustanowiony do końca roku 2018, i za chwilę 
wygasa. I co się w gruncie rzeczy stanie, jak pod 
koniec grudnia nastąpi koniec tego okresu? Banki, 
które się nie zrzeszają, nie spełniają tych wymogów 
kapitałowych, kiedy skończy się ten okres przejścio-
wy wynikający z dyrektywy CRR, stracą licencje 
bankowe. I co możemy zrobić? Możemy zrobić w tej 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) jakby wróciły, tak? I KNF wykonuje te same prze-
pisy, które zostały wprowadzone w roku 2016, tak? 
Nadzór…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:

Jeżeli przed 2016 r. mieliśmy przypadek banku, 
który znajdował… Przed rokiem 2016, w latach dzie-
więćdziesiątych, mieliśmy problemy z niektórymi 
bankami. Co robił KNF? Co robił nadzór bankowy, 
wtedy jeszcze zlokalizowany w innej instytucji? 
Otóż stosował przepisy polegające właśnie na przy-
musowym łączeniu banków. Tak robił, kiedy widać 
było, że bank upada. I te przepisy były stosowane od 
roku 1997 do 2016. One przestały działać. Dlaczego? 
Ponieważ pojawił się inny sposób rozwiązywania 
problemów, instytucja Resolution. Po 2 latach wiemy, 
że tak naprawdę to był błąd. Trzeba mieć i Resolution, 
i te przepisy.

(Senator Grażyna Sztark: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę dopytać.

Senator Grażyna Sztark:

Tak? Mogę dopytać?
Panie Ministrze, cały czas mówi pan o małych 

bankach. Ja przypomnę, że suchą stopą przeszliśmy 
przez ten kryzys m.in. dlatego, że banki były w dobrej 
kondycji, prawda? Również. Pan mówił o ustawie, 
o zmianach do ustawy, która miała dotyczyć głównie 
małych banków, banków spółdzielczych. W związku 
z tym moje pytanie brzmi tak: co takiego się nagle 
stało w październiku czy w listopadzie, że do tej po-
prawki zostały dodane duże banki? Co takiego się 
stało?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Nie zostały dodane…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę chwilę poczekać.
Czy pani senator skończyła pytać?
(Senator Grażyna Sztark: Nie dodano ich?)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Grażyna Sztark: Dobrze, dobrze. Ja jesz-

cze w następnym… Teraz tylko…)
Dobrze, to w następnym…
(Senator Grażyna Sztark: …bardzo bym prosiła 

o odpowiedź.)

Okazało się, że mechanizmy istotne z punktu wi-
dzenia wygasania przepisów pod koniec roku, że tak 
powiem, staną, tzn. nie pojawią się. Nie będzie tych 
instrumentów dla KNF, które pozwoliłyby rozwią-
zać, można powiedzieć, problem końca bieżącego 
roku. Jak rozumiem, z tego powodu KNF w dyskusji 
z posłami zarekomendował… Oczywiście również 
Ministerstwo Finansów, dyskutując z posłami tę sy-
tuację, zarekomendowało posłom… uświadomiło 
im wagę sytuacji. Posłowie klubu parlamentarnego 
podjęli inicjatywę, żeby taką poprawkę zgłosić. I to 
jest oczywiście efekt pełnej świadomości tego, jaka 
jest waga sytuacji, czemu te przepisy są tak istotne, 
dlaczego one są potrzebne dzisiaj.

W gruncie rzeczy to jest tak, że rozwiązujemy 
istotny problem, który, można powiedzieć, jest… 
Proszę zauważyć… To pismo przewodniczącego jest 
publiczne. Tam się pokazuje tak naprawdę moment 
października, kiedy… Przewodniczący zwraca uwa-
gę, że już za chwilę jest koniec roku, że za chwilę 
nastanie ten moment, w którym pojawi się potrzeba 
posiadania takiego instrumentu, całego wachlarza 
instrumentów. Tu jest absolutnie zgoda co do tego, że 
możemy posługiwać się… BFG… jest po prostu in-
stytucja upadłości, instytucja Resolution. Jednak ten 
instrument też jest potrzebny, aby mieć pełną gwa-
rancję, że nie ma niestabilności społecznej, że Polacy 
mają poczucie, że stabilność systemu bankowego jest 
po prostu zachowana. I taki jest generalnie, już nie 
przedłużając, kontekst całej tej ustawy… znaczy, tej 
poprawki, która jest oczywiście do…

Czemu akurat ta ustawa? Wydawało się, że prze-
pisy tej ustawy rzeczywiście są najbardziej zbliżone 
tematycznie. To jest ustawa o instytucjach nadzoru. 
Poprawka jest poprawką dającą nadzorowi jeden do-
datkowy instrument, ważny w momencie, w którym 
pojawi się potrzeba zastosowania tego instrumentu, 
mianowicie w sytuacji, w której banki zrzeszające 
przestaną chronić niektóre instytucje. Z tego powodu 
jest to jakby… Nie ma w tych przepisach niczego 
nowego, niczego, co nie było stosowane przed ro-
kiem 2016. Wszystko jest identyczne. W związku 
z tym, można powiedzieć… Jest też takie uzasad-
nienie merytoryczne, że KNF w ciągu wielu lat prze-
ćwiczył stosowanie tych przepisów. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, teraz już zupełnie nie rozumiem. 

Czyli te przepisy, które były przed rokiem 2016, teraz 



67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym  

oraz ochrony inwestorów na tym rynku 55

przepisy, które się mieszczą na połowie strony. A te, 
o których mówimy, to dosłownie kilka zdań. Dają one 
ogromną władzę organowi nadzoru, ponieważ nie 
precyzują dokładnie warunków. I one właśnie budzą 
kontrowersje, zarówno polityczne, jak i ekonomiczne, 
i rodzą spekulacje. Dlatego pytałem, czy to nie jest 
próba ominięcia przepisów zawartych w dyrektywie. 
Miałem tu na myśli przede wszystkim te warunki, te 
przepisy, których brakuje. Dlaczego?

I drugie pytanie. Panie Ministrze, przepraszam 
bardzo, ale mówienie, że Ministerstwo Cyfryzacji, 
powiedzmy, czegoś zaniechało czy mu się nie chciało 
– tak to zrozumiałem – dalej pracować nad przepisa-
mi z tego zakresu i to był powód takiego panicznego 
szukania innego wyjścia… No, w ustach przedsta-
wiciela rządu brzmi to nieco dziwnie i niepoważ-
nie. Dlaczego ministerstwu przestało się chcieć, 
skoro zdaniem państwa, KNF i innych – mówię 
o Ministerstwie Cyfryzacji – było to takie koniecz-
ne, takie ważne, niezbędne itd.? To jest moje pytanie. 
Dlaczego? Dziwne to jest.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
To jest tak, że… Proszę zauważyć, że generalnie 

inicjatywa, inicjatywa legislacyjna zawsze jest uza-
sadniona sytuacją, która… No, wynika z oceny. Ja nie 
potrafię powiedzieć, czemu Ministerstwo Cyfryzacji 
uznało w pewnym momencie, że ten mechanizm nie 
jest właściwy z ich punktu widzenia, z punktu wi-
dzenia rozwiązań technicznych, blokowania stron. 
Nie mam wiedzy na ten temat, co stało za taką de-
cyzją Ministerstwa Cyfryzacji, żeby nie prowadzić 
w dalszym ciągu prac nad tą ustawą. To nie jest tak, 
że wszystkie projekty ustaw, nad którymi zaczyna 
pracować rząd, są… Nie wszystkie prace są kończone. 
Naturalne jest to, że pewne pomysły się pojawiają, 
potem przeprowadzamy konsultacje społeczne i z tych 
konsultacji wynika, że pewne rozwiązania nie są naj-
lepsze i trzeba się cofnąć. Generalnie można powie-
dzieć, że to racjonalne, iż rząd nie zamyka oczu. Tak 
że to nie jest tak, że ministrowie, że tak powiem, nie 
patrzą na to, co wynika z konsultacji i idą w ciem-
no do przodu, niejako na siłę przekonując do swoich 
nieprzemyślanych racji. Należy docenić Ministerstwo 
Cyfryzacji za to, że uznało pewne rozwiązania zwią-
zane z blokowaniem stron za niesłuszne i nie prowa-
dziło dalszych prac. Nie potrafię powiedzieć, czemu 
tak jest, że… Kłopot dla nas polegał na tym, że mecha-
nizm związany z rozwiązaniem tego problemu w dal-

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
One nie zostały dodane. Treść tej poprawki jest 

absolutnie zbieżna z tym, co było stosowane do 
roku 2016. W zasadzie nie ma różnicy. A więc nie 
jest tak, że jest jakaś zmiana polegająca na tym, że 
były małe banki, że są małe banki, a wcześniej nie 
było. Wszystko jest identyczne.

(Senator Grażyna Sztark: Ale co się takiego sta-
ło, że to musiało być wprowadzone teraz, tak nagle? 
Proszę powiedzieć, co się stało w październiku, w li-
stopadzie. Co się stało?)

Nie, ja to rozumiem jako świadomość tego, że…
(Senator Grażyna Sztark: Bo oprócz SKOK-ów, 

które nas naraziły na utratę 5 miliardów zł… No, co 
się takiego stało? Bo my nie wiemy, przynajmniej ja 
nie wiem o zagrożeniu jakiegoś banku upadłością.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
jest pytanie, zaraz będzie odpowiedź.)

To jest ta historia, o której już mówiłem, czyli 
sytuacja, w której, kiedy skończy się rok – a zaraz 
będzie grudzień – kilka banków, jeśli nie przystąpi 
do tych zrzeszeń, instytucji wspólnego gwaranto-
wania, może utracić licencję bankową z początkiem 
nowego roku. Czyli mamy sytuację, w której… Przez 
KNF jest diagnozowana taka sytuacja, w której brak 
takiego instrumentu nie pozwoli nam na łagodne, bez-
kryzysowe przejście… To nie jest przejęcie banków, 
te banki przestają istnieć z zasady. Jeżeli tracą licen-
cję bankową, to znaczy, że przestają być bankami. 
Generalnie można powiedzieć tak, że bez tych przepi-
sów 1 stycznia kilka lokalnych, małych banków, które 
nie wejdą do zrzeszeń, utraci licencję bankową, to 
znaczy upadnie. To znaczy, że w kilku sytuacjach wy-
stąpi realny problem. Nie jest to oczywiście… Skala 
jest absolutnie minimalna, ale można powiedzieć, że 
zawsze lepiej rozwiązać problem w taki sposób, żeby 
ta sytuacja przeszła jak najbardziej łagodnie. I z tego 
powodu potrzeba takich zapisów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Ministrze, wydaje mi się, że to, co budzi 
największe kontrowersje – również w kontekście tych 
nagrań, które bulwersują opinię publiczną i niepokoją 
także świat finansowy – to jest to, że w przeciwień-
stwie do dyrektyw, o których pan mówił, w tym prze-
pisie, w tej poprawce nie ma bardzo wielu warunków, 
które mają zagwarantować obiektywizm decyzji. Te, 
które tam są wpisane, są naprawdę tak ogólne… Są 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) (Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze nie odpo-
wiedział pan na moje pytanie dotyczące warunków…)

A, warunków, tak, jasne.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tam jest ponad 

200 stron dokumentów, a tutaj mamy 200 liter.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę uzu-

pełnić.)
Nie jest tak, że… Proszę zauważyć, że te instytu-

cje, w tym Resolution, polegają w gruncie rzeczy na 
następującym mechanizmie. KNF, a w tym przypad-
ku BFG, jako instytucja regulująca Resolution, w bar-
dzo ogólny sposób odnosi się do realizacji wymo-
gów kapitałowych i zastosowania tych instytucji. Te 
przepisy, jeśli chodzi o Resolution, są długie, opisują 
całą tę skomplikowaną procedurę, ale jest w tym… 
Zasada ogólna jest taka. Mamy do czynienia z oceną 
sytuacji, oceną ryzyka wynikającą z tego, jak prze-
łożyć te ogólne warunki na daną sytuację. Później 
jest oczywiście możliwość pozwania danego organu 
publicznego do sądu i domagania się odszkodowania. 
Tu, tak jak zawsze, decyzja wiąże się z potencjalnym 
pozwem, w związku z czym to nie jest tak, że mamy 
do czynienia… Trudno jest rozpisać poszczególne 
warunki. Jakie są te warunki, w jakich sytuacjach 
bank upada? Kiedy nie spełnia wymogów kapita-
łowych i kiedy nie wypełnia wszystkich warunków 
w sytuacji… kiedy jakby nie jest realizowana sytu-
acja, że można powiedzieć, iż jest to bank, który jest 
w stanie przetrwać. Bo w sytuacji banku… Proszę 
zauważyć, obserwujemy to na co dzień w różnych 
krajach: jednego dnia bank jest w dobrej sytuacji, 
a później może coś nastąpić i potrzebna jest inter-
wencja. Generalnie, można powiedzieć, jest tak, że 
sytuacja potrafi się zmienić z dnia na dzień.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Z najwyższą uwagą przysłuchiwałem się temu, 

o czym pan mówił, Panie Ministrze, i mam takie wra-
żenie – ale proszę tego nie potraktować źle, to nie jest 
żadna złośliwość – że to podejście, które prezentuje 
Ministerstwo Finansów, jest podejściem samobójcy 
i kogoś, kto patrzy przez dziurkę od klucza na kon-
tekst towarzyszący tej ustawie. Pan w odpowiedzi na 
pierwsze pytanie opisał kontekst. Ale ten kontekst jest 
znacznie szerszy. Przecież w tej chwili w Polsce ma 
miejsce trzęsienie ziemi! Doszło do prawdopodobnej, 
potwierdzonej stenogramami – a jak ktoś chce sobie 
kliknąć, to może też wysłuchać nagrania – korupcji na 
szczytach władzy, na szczytach systemu finansowego. 
Ta korupcja czy to usiłowanie korupcji nie dotyczy 
na szczęście Ministerstwa Finansów, ale przecież 

szym ciągu, w pewnej perspektywie, nie był, że tak 
powiem, nowym zapisem prawnym. Proszę zauważyć, 
że ta inicjatywa polegająca na tym, żeby… Z punktu 
widzenia regulacji rynku finansowego dla nas zawsze 
istotne jest to, żeby KNF jako organ nadzoru stosu-
jący prawo wiedział, co jest potrzebne do tego, żeby 
zagwarantować stabilność systemu finansowego. BFG 
i inne instytucje, w tym Narodowy Bank Polski… 
Oczywiście mówimy tu o wszystkich innych uczest-
nikach rynku finansowego. Z naszej perspektywy 
wygląda to tak: jeżeli KNF przychodzi i mówi, że po-
trzebuje jakichś zapisów prawnych, bo jest jakaś luka 
zdiagnozowana, to my to traktujemy bardzo poważnie. 
Jeżeli w październiku pojawiło się takie pismo, że… 
Proszę zauważyć, że my jako Ministerstwo Finansów 
nie mamy informacji na temat tego, jaka jest bieżąca 
sytuacja w konkretnym banku, co się tam dzieje na 
co dzień. Te wszystkie informacje spływają do KNF 
i to KNF wie, że jest jakaś luka regulacyjna, że jest 
jakaś dziura i coś należy zrobić. W tym dialogu, który 
jest, nie uczestniczy tylko przewodniczący ten czy 
inny – bardzo szerokie grono urzędników analizuje 
na co dzień wszystkie kwestie z zakresu ubezpieczeń, 
bankowości, rynku kapitałowego. W związku z tym 
naturalne jest, że skoro przewodniczący przysyła nam 
informację – państwo to pismo znacie – że sytuacja 
staje się paląca, to nie możemy zrobić inaczej, niż po-
starać się jak najszybciej problem rozwiązać. On nawet 
zwraca uwagę, że te przepisy, żeby zagwarantować 
stabilność i nikogo, ani jednej osoby, nie narazić na 
potencjalne straty, powinny wejść w życie przed koń-
cem grudnia. Tak więc racjonalne jest to, że KNF jest 
aktywna i przekonuje do swoich racji. Ministerstwo 
Finansów uznaje, że, racjonalnie rzecz biorąc, to ma 
sens. Tak? To ma sens. W pierwszej połowie roku to 
my w większym stopniu zadawaliśmy pytania, czy, 
że tak powiem, ta instytucja jest potrzebna… KNF 
wtedy, podczas rozmów, nie zawsze była tak gorli-
wa, przekonana co do konieczności… No, być może 
zbyt optymistycznie podchodziła do tego, co się stanie 
z realizacją dyrektywy CRR dotyczącej zrzeszania się 
banków spółdzielczych. Podczas tej dyskusji, którą 
pamiętamy, technicznej dyskusji dotyczącej tego, jak 
zareagować na sytuację grudniową, przedstawiciele, 
urzędnicy Ministerstwa Finansów częściej zwracali 
uwagę na to, że być może ta instytucja będzie po-
trzebna, niż KNF. KNF się generalnie na to zgodził 
i dlatego w czerwcu pojawiło się to w tej ustawie. 
W związku z tym można powiedzieć, że to jest… 
Później, w październiku, pojawia się to pismo prze-
wodniczącego, że sytuacja jest paląca. Finał jest taki, 
że jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie  
zadaje…)
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(senator B. Klich) stosować to w sposób prosty, szybki, wobec banków, 
które mają aktywa poniżej 5 milionów euro. Jeżeli 
zastosujemy to wobec większych banków, to musi-
my… Tzn. wtedy ta procedura wymaga notyfikacji 
w Komisji Europejskiej. Czyli tak naprawdę jest to 
reakcja na szybko… I jest to rozwiązanie dotyczące 
tych małych banków. W przypadku większego ban-
ku potrzebna jest notyfikacja Komisji Europejskiej, 
czyli jest to procedura tak naprawdę już warunkowa, 
niepozwalająca na działanie z dnia na dzień. Dlatego 
właśnie jest to historia o tych małych i dużych ban-
kach. Te regulacje… O 5 milionach to państwo pewnie 
pamiętacie. Wynika to z komunikatu Komisji, która 
interpretuje to, jak należy traktować pomoc publiczną 
w procesie pomocy bankom, i w gruncie rzeczy ja rozu-
miem… Naszym zadaniem w Ministerstwie Finansów 
jest strzec interesu Polaków, jeśli chodzi o stabilność 
systemu finansowego. I to jest dla nas na pierwszym 
miejscu. Rozumiem, że powinniśmy w gruncie rzeczy 
stosować jakieś kalkulacje polityczne. No, niestety 
jest tak, że interes Polaków jest u nas na pierwszym 
miejscu. Nie potrafię skomentować tego w inny sposób. 
Mamy świadomość tego, że jest to niezmiernie ważne 
rozwiązanie. I ta ustawa jest też istotna, jeśli chodzi 
o funkcjonowanie KNF z nowym przewodniczącym, 
w nowych warunkach w taki sposób, aby ta KNF była 
coraz lepszą instytucją nadzorującą sektor bankowy, 
aby była coraz stabilniejsza, miała własne finansowanie 
pozwalające na zatrudnianie lepszych ekspertów. 

Ta ustawa rzeczywiście jest też efektem przeglądu. 
Warto pamiętać, że przedstawiciel Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego w tym roku był u nas i reko-
mendował właśnie zwiększenie niezależności finan-
sowej KNF, żeby nie była ona finansowana z budżetu, 
tylko miała własne środki, niezależne od budżetu. 
Z tego powodu ustawa też realizuje w tym zakresie 
tę rekomendację, pozwala na to, żeby potencjalnie, 
jeśli będzie to potrzebne, płacić specjalistom więk-
sze pieniądze, żeby KNF była niezależna finansowo, 
w większym stopniu umożliwiała współpracę różnych 
członków – być może będzie to w innym pytaniu – in-
nych organów, takich jak właśnie UOKiK, jak służby 
specjalne, żeby umożliwiała wzmocnienie nadzoru 
premiera, wymiany informacji. Te wszystkie sprawy 
są istotne, żeby KNF dobrze weszła w nowy rok, 
w rok 2019.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pan senator Rybicki zadaje pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, 6 listopada na posiedzeniu 

Komisji Finansów Publicznych w Sejmie grupa 

Ministerstwo Finansów reprezentuje cały rząd. I ja 
chciałbym zapytać, czy Ministerstwo Finansów nie 
zdaje sobie sprawy z tego, że przeprowadzenie w tej 
chwili, tak jak pan powiedział, pod dyktando KNF, 
czyli w przyspieszonym tempie, od października, 
zdaje się, jak pan powiedział, tej ustawy, naraża 
rząd – nie nasz rząd, ale wasz rząd, rząd PiS – na 
dodatkowe trzęsienie ziemi. Jest czas pomiędzy eta-
pami w Sejmie i w Senacie, kiedy można się jeszcze 
zastanowić i nie działać wbrew własnym interesom 
– tak jak to robi samobójca, który nie widzi całego 
kontekstu i rzuca się z mostu – by nie narażać siebie 
na skutki tej ustawy.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie, 
Panie Senatorze.)

Ten kontekst jest po prostu znacznie szerszy, bo 
on ma charakter polityczny. To jest trzęsienie ziemi, 
największa afera co najmniej od czasu afery Rywina.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale to jest 
statement, Panie Senatorze.)

Tak, oczywiście, ale…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o py-

tanie. Proszę o pytanie.)
Chciałbym zapytać, czy Ministerstwo Finansów 

nie zdaje sobie sprawy z tego właśnie kontekstu, 
w którym działa, i z tego, że poparciem dla tej ustawy 
ściągnie skutki także dla rządu. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Nie potrafię skomentować sytuacji, o której była 

mowa wcześniej. No, to, w co na pewno można wierzyć 
i czemu można ufać, to jest to, że instytucje publiczne 
są w Polsce stabilne, dbają o stabilność sektora finan-
sowego, ale też o stabilność wymiaru sprawiedliwo-
ści. Mamy do czynienia z potwierdzeniem, że sprawa 
zostanie absolutnie wyjaśniona i pozostaje nam tylko 
i wyłącznie w to wierzyć, bo nie mamy powodów do 
tego, by nie mieć co do tego zaufania. Zatem w kon-
tekście tych przepisów powiem, że te przepisy są ab-
solutnie uzasadnione i nie mają żadnych negatywnych 
konsekwencji dla jakiegokolwiek właściciela banku, 
są one też potrzebne, aby zagwarantować przejście 
przez ten trudny z punktu widzenia sektora banko-
wego moment, tj. koniec bieżącego roku, są one też 
wpisane w kontekst regulacji europejskiej, dyrektywy 
DGS – chodzi tu o art. 11 gwarantujący właśnie tego 
rodzaju rozwiązanie, tj. pozwalające na to, żeby za-
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(senator S. Rybicki) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeśli mógłbym 
prosić, to bez kontekstu, bo kontekst już pojęliśmy… 
Jeszcze raz chciałbym zadać te same pytania.

Panie Ministrze, dlaczego w przedłożeniu rządo-
wym nie było tego fragmentu, który został złożony 
przez posła Smolińskiego, dotyczącego, krótko mó-
wiąc, przejmowania za złotówkę? To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie. Czy ministerstwo przygotowało posłowi 
projekt tej poprawki, czy to jest autentycznie inicja-
tywa pana posła Smolińskiego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Czemu nie było w przedłożeniu tego projektu, 

nie potrafię powiedzieć, nie ja nadzorowałem… tzn. 
nie brałem udziału w pracach nad ustawą o nadzo-
rze, która była dosyć szybko przygotowana i obej-
mowała, można powiedzieć, właśnie konsekwencje 
tych rekomendacji wzmocnienia nadzoru i zmian 
w KFN. Nie potrafię powiedzieć, czemu tych prze-
pisów… Być może one powstały, zanim przewodni-
czący wysłał pismo ze swoją uwagą, że te przepisy 
są na tyle istotne, żeby nad nimi pracować. Tak 
obstawiam, że tak powiem. Gdybym miał zgady-
wać, to tak było.

Jak było z poprawką posła Smolińskiego, nie 
wiem. Na pewno jest, jak rozumiem… Też nie 
mam takiej wiedzy na pewno… Zapewne KNF 
jako instytucja zainteresowana konsultowała się 
z Ministerstwem Finansów co do treści tej poprawki. 
Być może nawet wniosło ono jakieś uwagi na etapie 
prac nad tą poprawką z tego powodu, że generalnie 
zależało nam na tym, żeby ten przepis rzeczywiście 
finalnie… I też bardzo często posłowie weryfikują 
swoje poprawki z legislatorami. Nie mam dokładnej 
wiedzy. Zazwyczaj jest tak, że poprawki są konsul-
towane, rekomendowane na wcześniejszym etapie. 
Z tego powodu… Taka jest praktyka. Jeśli posłowie, 
można powiedzieć, chcą wzmocnić swoje poprawki 
wiedzą ekspercką, to zawsze takie wsparcie oferu-
jemy.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
ja mogę tylko doprecyzować?)

posłów złożyła poprawkę o możliwości przejmo-
wania zagrożonych banków bez zgody podmiotu 
przejmowanego w pracach nad ustawą o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym. Pan minister na posie-
dzeniu uzasadnił merytorycznie wniosek posłów 
Prawa i Sprawiedliwości. Komisja przychyliła się 
do pana głosu. Dzień później ta sama komisja wpro-
wadza identyczną poprawkę do ustawy, nad którą 
dzisiaj procedujemy, w związku ze wzmocnieniem 
nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony 
inwestorów na tym rynku. Jakie jest stanowisko 
rządu? Bo chcemy jako Izba wiedzieć – będziemy 
głosować nad tą ustawą – jakie jest stanowisko rzą-
du. Czy uważa pan minister, zgodnie z pana reko-
mendacją podczas prac sejmowych, że te przepisy 
powinny być w ustawie o Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym, czy w ustawie, nad którą dzisiaj 
procedujemy? Bo i w jednej, i w drugiej – to bez sen-
su. Przeczy to różnym standardom legislacyjnym, no 
i też kłóci się z zasadą, o czym wcześniej mówiliśmy,  
3 czytań ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o zwięzłą odpowiedź, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Dobrze.
Absolutnie racjonalnie jest to, żeby to było w tej 

ustawie. Pani minister poprosiła pisemnie pana mar-
szałka, żeby do czasu rozwiązania tego problemu 
wstrzymać prace nad ustawą – i to jest efekt tej 
ostatniej decyzji – z tego powodu, żeby rzeczywiście 
uporządkować sytuację związaną z tym przepisem. 
I marszałek, jak pan marszałek Borusewicz poinfor-
mował, wyraził na to zgodę. Jest tak, że rzeczywi-
ście rekomendujemy, uznajemy za sensowne, żeby 
to uporządkować. Lepiej, żeby to było w tej ustawie.

(Senator Sławomir Rybicki: Czyli pan zmienia 
swoją opinię, Panie Ministrze? Pan minister wobec 
tego zmienia swoją rekomendację, bo w Sejmie reko-
mendował, aby ten przepis był w ustawie o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym.)

Ja rekomenduję pozytywnie merytoryczną treść, 
ja nie jestem prawnikiem, żeby rekomendować, że 
tak powiem, formułę legislacyjną. Z racjonalnego 
punktu widzenia powinno to być w jednym miejscu. 
Czy powinno być tam, czy tu? Lepiej tu. Ale czy 
zmieniam opinię merytoryczną? Nie. Tzn. uważam, 
że ta poprawka ma sens. Bez sensu jest, żeby ona była  
w 2 miejscach, absolutnie, to pełna zgoda.
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do nadzoru nad naszymi finansami, czy realizowało 
również inne cele, o których nie chciałabym mówić, 
bo różne kwoty padały?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To już drugie pytanie, Pani Senator, prawda?
(Senator Grażyna Sztark: Dziękuję.)
To są 2 pytania.
(Senator Grażyna Sztark: Tak.)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Komisja jest ciałem kolegialnym. Składa się 

z przewodniczącego, 2 jego zastępców – aktualnie 
jest 1 – oraz pozostałych członków nominowanych, 
wskazywanych przez poszczególnych ministrów, ale 
też są inne organy… I teraz mamy tutaj też zmiany 
dotyczące… To jest ciało, które podejmuje decyzje. 
Oczywiście, jest urząd, w którym są zatrudnione oso-
by przygotowujące te decyzje. Są to osoby o określo-
nej wiedzy, kompetencjach itd. Proszę zauważyć, że 
mówiąc o decyzjach komisji, mówimy tak naprawdę 
o całym procesie decyzyjnym. Jeden urzędnik, który 
jest słaby, skorumpowany, to na szczęście za mało, 
żeby dokonać…

(Senator Grażyna Sztark: Szef.)
Nawet szef. Bo szef nigdy nie ma takiej możli-

wości, żeby narzucić komisji swoją wolę w sytuacji, 
w której jest tak, że większość – można powiedzieć: 
zbiorowa większość – komisji pracuje w taki sposób, 
że te obrady są nagrywane, są weryfikowane. Jest ste-
nogram, później można odsłuchać, można wszystko 
zweryfikować. Prokurator, służby specjalne, każdy, 
kto chce skontrolować podejmowanie decyzji, może to 
później zrobić. Potem mogą być konsekwencje zwią-
zane z pozwami itd.

Czyli mamy do czynienia z taką sytuacją, że te 
wszystkie decyzje… Jeśli zapadną i jeśli będą jakie-
kolwiek wątpliwości co do tego, czy są one legalne, czy 
wynikają z jakichś aktów korupcji, to później w konse-
kwencji, po iluś latach – niezależnie od tego, kto będzie 
sprawował władzę – będzie możliwość weryfikacji 
tej procedury, która nastąpiła. I pisma wewnętrznego, 
które przygotowuje urząd dla komisji, czyli tych pro-
pozycji… A później ‒ całej dyskusji, która była.

W związku z tym wydaje mi się, że nie ma takiej 
sytuacji… Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której 
1 osoba jest w stanie zaburzyć ten proces i doprowa-
dzić do tego, że decyzje będą niedobre dla interesu 
publicznego.

(Senator Grażyna Sztark: Kto reprezentuje KNF 
na zewnątrz? To nie jest organ? Szef?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Tak, ale krótko.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 

Marszałku, zwracam się z taką prośbą: w związku 
z tym, że, jak rozumiem, przecież nie we wszystkim 
pan minister uczestniczył, czy ja mógłbym prosić 
o odpowiedź na piśmie…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Jasne.)

…dlaczego poprawka posła Smolińskiego nie zna-
lazła się w przedłożeniu rządowym? To jest pierwsze 
pytanie.

I czy projekt poprawki zgłoszonej podczas dru-
giego czytania, którą zgłosił poseł Smoliński, został 
przygotowany przez ministerstwo, czy ministerstwo 
tylko uczestniczyło w procesie formułowania treści 
tej poprawki? Dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Dobrze.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, akurat 2 moje pierwsze pyta-

nia zostały tutaj przedstawione przez pana senatora 
Czarnobaja.

Panie Ministrze, ja bym chciała zapytać pana 
wprost, bo pan odpowiada absolutnie merytorycz-
nie na nasze pytania, ale bez tego kontekstu czy 
podtekstu, że w KNF coś się wydarzyło. Szef KFN 
nagrywał… przepraszam, został nagrany podczas 
korupcyjnej rozmowy. To się stało i o tym wiemy. 
Zaproponował wręcz, że mogą wyeliminować po 
drodze propozycje czy plan Zdzisława, czyli tutaj, 
oprócz rządu, mamy jeszcze Kancelarię Prezydenta 
RP. W związku z tym moje pytanie brzmi w ten spo-
sób: czy dzisiaj powierzyłby pan i powtórzyłby pan 
naprawdę, z ręką na sercu, że warto powierzyć tego 
typu decyzję, o której dzisiaj mówimy, KNF?

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę…)
Przecież teraz zostanie powołany szef KNF przez 

te same osoby, które powołały go poprzednio.
I chcę zapytać w związku z tym, czy… Bo 

Ministerstwo Finansów, wydaje mi się, też powinno 
wiedzieć, że w KNF zostało odwołanych kilka osób, 
które długo pracowały, a m.in. zajmowały się również 
SKOK-ami. W związku z tym czy ten KNF, to tylko 
było takie absolutnie czyste i takie profesjonalne ciało 
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(podsekretarz stanu L. Skiba) gulującą nadzór bankowy. Są takie sytuacje, jest wiele 
takich krajów. I są takie miejsca jak np. Niemcy, gdzie 
jest oddzielna instytucja BaFin, która jest właśnie taką 
instytucją jak KNF, i oddzielnie jest bank centralny. 
Ma to swoje minusy i plusy w tym sensie, że jest tak, 
że w dyskusji czysto akademickiej raczej przeważa… 
Tzn. zawsze pojawia się pierwsze pytanie: co zrobić 
z tymi innymi nadzorami? Bo generalnie łączymy 
tutaj zazwyczaj nadzór bankowy, ten ubezpieczenio-
wy, nad rynkiem kapitałowym… I wtedy już wszyscy 
musimy coś z tym zrobić. Ale też pozostaje jakby 
mała KNF, która właśnie w tym zakresie… Czyli roz-
wiązalibyśmy pewien problem, no i pozostałe proble-
my z tym związane. Z dyskusji dotyczącej banków 
centralnych wynika, tzn. specjaliści mówią, że bank 
centralny powinien w gruncie rzeczy nie zajmować 
się nadmierną liczbą celów jednocześnie, ponieważ 
może utracić, że tak powiem, cel, horyzont, do którego 
powinien zmierzać. W pewnym momencie pojawia się 
konieczność realizowania kilku celów jednocześnie, 
a to dla instytucji publicznej jest zawsze trudne, żeby 
robić dobrze jednocześnie kilka rzeczy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Jeszcze raz 

wracam do projektów ustaw. Wpisując się i rozumie-
jąc kontekst potrzeby różnego rodzaju zapisów, któ-
re są w tym pierwotnym projekcie, jakby popierając 
tego ducha, o którym pan minister mówi, chciałbym, 
żeby powiedział mi pan taką rzecz. Gdyby nie było 
poprawki posła Smolińskiego, a byłaby ona wprowa-
dzona, w sensie idei, w normalnym trybie 3 czytań 
itd. i na spokojnie realizowana… 

Czy widzi pan jakiekolwiek zagrożenie – mówimy 
tutaj o tym przejmowaniu za złotówkę – jeśli chodzi 
o funkcjonowanie systemu finansowego, jeżeli tylko 
tej 1 poprawki nie wprowadzimy, a ustawa w całości 
zostanie wprowadzona? To jest pierwsze pytanie.

I drugie takie króciutkie pytanie. Jeśli można, 
chciałbym jeszcze raz usłyszeć, jakie były general-
nie opinie co do całego projektu bez poprawki posła 
Smolińskiego.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Żebym dobrze zrozumiał tę pierwszą sytuację, 

dopytam. Czyli mówimy o sytuacji, w której tej po-
prawki nie ma?

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma.)

Decyzje podejmuje komisja zbiorowa.
(Senator Grażyna Sztark: A szef reprezentuje…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, pan minister ma 

rację, że to nie była jedna osoba.)
(Senator Grażyna Sztark: Oczywiście.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Państwo Senatorowie, pozwólmy dokończyć…
Pan minister odpowiedział.
Czy pani senator ma dalsze pytania? Nie?
(Senator Grażyna Sztark: Zaraz.)
Dziękuję bardzo.
Teraz pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Marszałku, ja mam takie pytanie formalne 

do pana: czy jest przedstawiciel KNF? I czy był za-
proszony? To jest jedno pytanie. To nie oczywiście…

(Głos z sali: Był zaproszony.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dowiadujemy 

się, że był zaproszony.)
Był zaproszony?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Tak, tak. Nie 

ma go.)
Nie ma przedstawiciela KNF, czyli nie będę go pytał.
Ale do pana wiceministra mam pytanie: jak się 

pan odnosi do propozycji szefa Narodowego Banku 
Polskiego, aby KNF wróciła do struktur narodowego 
banku? Czy pan uważa, że jest to rozwiązanie złe, czy 
możliwe? Jak pan ocenia tę propozycję? Bo ona padła.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
No, trudno mi teraz skomentować temat, który 

jest kompletnie spoza zakresu ustawy. Ta dyskusja 
pojawia się w debacie publicznej. Nie mamy kon-
kretnej inicjatywy czy procesu legislacyjnego, który 
by obejmował ten zakres, nie ma stanowiska rządu. 
Na pewno jest tak, że jeżeli taka propozycja się po-
jawi, to Ministerstwo Finansów będzie uczestniczyło 
w dyskusji związanej właśnie z tym, jak uregulować 
relacje między KNF a Narodowym Bankiem Polskim.

Można powiedzieć… Krótko jeszcze powiem, że 
w Unii Europejskiej widzimy oba rozwiązania. Tzn. 
widzimy rozwiązania związane z tym, że odpowied-
nik Narodowego Banku Polskiego jest instytucją re-
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(podsekretarz stanu L. Skiba) Nie, nie. Nie wycofaliśmy. Chodzi o to, że te 
przepisy, które dotyczyły blokowania stron, na które 
Ministerstwo Cyfryzacji przystało, jakby uznawało, 
że nie należy tego procedować…

(Rozmowy na sali)
Tam były te przepisy. Jeszcze raz przypomnę. To 

była inicjatywa z czerwca. W lipcu mieliśmy opinię 
banków spółdzielczych, że generalnie te przepisy 
są okej, ale jest co do nich szereg wątpliwości legi-
slacyjnych. W związku z tym, że mamy już prze-
świadczenie, że te przepisy zostały przekonsultowane 
z bankami spółdzielczymi już w lipcu… To pozwoliło 
nam poprzeć propozycję posła Smolińskiego, który 
zgłosił poprawkę dotyczącą tych przepisów. Ale zga-
dzam się, że jeżeli chodzi o… Pełna zgoda, zawsze 
lepiej jest robić coś na spokojnie niż na szybko. Lepiej 
przeprowadzić, że tak powiem, większe konsultacje 
i zastanowić się 5 razy, nie tylko raz.

(Senator Leszek Czarnobaj: Porządnie, a nie po 
bałaganiarsku.)

Ale nie potrafię powiedzieć, czy… Tzn. nie mam 
takiego wrażenia, że jest jakiś istotny problem, 
szczególnie że uwagi Krajowego Związku Banków 
Spółdzielczych my mieliśmy już po tych konsulta-
cjach, które nastąpiły w czerwcu i lipcu.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator chce jeszcze kontynuować?
(Senator Leszek Czarnobaj: No, jeśli pan marsza-

łek pozwoli…)
Czy może do dyskusji pana zapisać?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, ja do tego…)
To proszę, tylko krótko.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, może jest zbyt późna pora, może 

zbyt długo tu już siedzę, żeby złapać kontekst. Proszę 
sprostować lub potwierdzić. Rozumiem, że pierwot-
ny projekt, który zrodził się czy w Ministerstwie 
Cyfryzacji, czy w Ministerstwie Finansów – to już 
nie ma znaczenia – zawierał te zapisy wynikające 
z poprawki, którą wniósł poseł Smoliński…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Leszek Skiba: Tak.)

…a później one zniknęły…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Leszek Skiba: Nie, ustawa przestała…)
No to jak…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę. 

Niech pan senator skończy, bo to jest długie pytanie.)
Panie Ministrze, zaraz, zaraz. To jest ustawa, który 

wyszła z Sejmu z poprawką Smolińskiego. No, skoro 
te zapisy były tam na początku, to po co Smoliński 
wnosił poprawkę?

No, to jest… Ten argument podany przez – jesz-
cze raz przytoczę – przewodniczącego, że w kilku 
przypadkach pod koniec roku będziemy mieli do czy-
nienia z problemem, to jest dla nas argument, który 
przekonuje nas, że warto procedować projekt z tą 
poprawką, żeby KNF miał możliwość zastosowania 
tego instrumentu. Nie wiem, czy to o to chodzi.

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie. Panie Marszałku, 
czy ja mogę panu ministrowi wyjaśnić?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, ja nie kwestionuję tego, że rów-

nież ta poprawka jest warta rozważenia, tylko chodzi 
o jakby pójście 2 drogami. Po pierwsze, procedujemy 
zgodnie z konstytucją, czyli są 3 czytania, jest ustawa 
bez poprawki itd., robimy to, a po drugie, ta poprawka 
będzie procedowana w ramach normalnej inicjatywy 
ustawodawczej, która przejdzie wszystkie czytania, 
opinie itd. Bo przecież nikt ze zrzeszenia banków nie 
opiniował poprawki posła Smolińskiego. Czy widzi 
pan zagrożenie w tym, żeby pójść tutaj dwutorowo, 
w celu uspokojenia sytuacji, żeby wprowadzić to, co 
jest tłem, o którym mówił pan minister, czyli roz-
wiązania dotyczące kończącego się zrzeszania i inne 
pozytywne rozwiązania, które są w projekcie ustawy, 
a to, co wzbudza kontrowersje w wyniku przedłożo-
nych nagrań do prokuratury i innej otoczki, puścić 
jeszcze raz normalnym trybem, zgodnie z konstytu-
cją, z zasadą 3 czytań itd.?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Odpowiadając na to pytanie, powiem tak. W związ-

ku z tym, że te przepisy już były konsultowane na 
wcześniejszych etapach… Warto o tym pamiętać, że ta 
poprawka, mimo że jest jakby w sensie legislacyjnym 
nowa, zawiera te przepisy, które były konsultowane 
już wcześniej, w czerwcu, i mamy uwagi chociażby 
zrzeszenia banków spółdzielczych…

(Senator Leszek Czarnobaj: A gdzie ona była kon-
sultowana?)

No, właśnie w tej ustawie Ministerstwo Cyfryzacji… 
tzn. w naszej ustawie, w której były te przepisy…

(Senator Leszek Czarnobaj: To znaczy najpierw 
była, później ją wycofaliście.)
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to robić – było na ten temat wiele długich dyskusji. 
No i taki jest kontekst. A też nie chcieliśmy, że tak po-
wiem, zaczynać jakichś przyśpieszonych prac w celu 
przygotowania tylko tej jednej małej ustawy, w celu 
stworzenia jakiejś specjalnej ustawy skrojonej pod 
jedną zmianę legislacyjną.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, jeśli 
można, zadam ostatnie pytanie.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ostatnie, Panie Senatorze, bo pan miał już skoń-

czyć.

Senator Leszek Czarnobaj:
Jak pan minister mówi, to mnie się nasuwa…
Panie Ministrze, jeszcze raz. Proszę mi powie-

dzieć, czy projekt tamtej ustawy, przygotowywanej 
przez Ministerstwo Cyfryzacji, które miało różnego 
rodzaju opinie i negatywne uwagi, przejęliście pań-
stwo jako Ministerstwo Finansów. Czy to jest ustawa 
na bazie tamtej ustawy? Czy to są te same ustawy, 
czy wyjęliście tylko część?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Wyjęliśmy…
(Senator Leszek Czarnobaj: Wyjęliście część?)
Z tamtej ustawy wyjęte zostały te tylko przepisy. 

A ustawa o blokowaniu stron jest, warto pamiętać, 
ustawą Ministerstwa Finansów, a nie resortu cyfryza-
cji. Merytorycznie jest wspólna, ale formalnie nasza.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w jednej z odpowiedzi powie-

dział pan, że decyzje KNF są podejmowane in gre-
mio i przez osoby, które są w składzie KNF. Jedną 
z takich osób jest Zdzisław Sokal, przedstawiciel pre-
zydenta, powołany przez prezydenta do składu KNF 
we wrześniu 2015 r. Z taśm i z opinii wielu obserwa-
torów, w tym mediów, wynika, że plan Zdzisława, 
czyli Zdzisława Sokala, jest realizowany obecnie 
w ustawie, nad którą procedujemy. Tymczasem oka-
zuje się – tak jest według wielu opinii prawniczych 
– że Zdzisław Sokal został powołany do KNF nie-
zgodnie z prawem, mianowicie bez kontrasygnaty 
premiera rządu, a konstytucja mówi wprost, że akty 

Wicemarszałek Michał Seweryński:
I to jest to pytanie. Proszę o odpowiedź.
(Senator Leszek Czarnobaj: No, skoro one były 

w czerwcu…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Były w przedło-

żeniu…)
(Senator Leszek Czarnobaj: …w przedłożeniu rzą-

dowym, skoro były konsultowane, to po co on składał 
tę poprawkę?)

Panie Senatorze, pytanie jest jasne.
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Jeszcze raz, tak żeby była jasność. My w czerwcu 

skierowaliśmy do konsultacji projekt nr UD265. To 
był projekt ustawy dotyczący blokowania stron w za-
kresie rynku Forex i on właśnie obejmował te przepi-
sy. W czerwcu ten projekt ustawy został przesłany do 
konsultacji społecznych, do 83 podmiotów. W lipcu 
otrzymaliśmy w ramach tych konsultacji odpowiedź 
Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, a na-
stępnie – to się zdarzyło w wakacje – Ministerstwo 
Cyfryzacji, które… Ta ustawa miała obejmować bar-
dzo wiele spraw – zresztą te informacje są opubliko-
wane na stronie RCL – ale prace legislacyjne nad tym 
projektem ustawy zostały zamrożone. W związku 
z tym, że większość przepisów tej ustawy traktuje 
o blokowaniu stron, można powiedzieć, że w tym 
zakresie właściwym merytorycznie organem jest 
Ministerstwo Cyfryzacji, które w ramach tych kon-
sultacji społecznych stwierdziło, że należy wstrzymać 
prace nad tą ustawą, że należy generalnie zastano-
wić się nad pewnymi rozwiązaniami technicznymi. 
Wymieniano szereg innych argumentów za tym, żeby 
po prostu przeprowadzić w spokojny sposób prace 
nad tą ustawą. Ustawy są czasami – warto o tym pa-
miętać – opracowywane na etapie rządowym przez 
wiele, wiele miesięcy, zwłaszcza jeśli są skompliko-
wane albo dotyczą wielu, wielu podmiotów. I tak było 
w tym przypadku.

Później, gdy mieliśmy świadomość, że ten projekt 
w gruncie rzeczy do końca roku nie wyjdzie z eta-
pu prac rządowych, że tych spraw merytorycznych 
jest za dużo… Można powiedzieć, że nadszedł paź-
dziernik i przyszło pismo przewodniczącego, że to 
rozwiązanie jest potrzebne. I z tego powodu zaszła 
taka sytuacja, że tak jakby konsekwencją tych prze-
pisów… One się znalazły w tej ustawie, bo prace nad 
tą właściwą ustawą, która miała je, że tak powiem, 
wprowadzić w życie, przestały iść do przodu z powo-
du tych wszystkich wątpliwości, czy to blokowanie 
stron ma sens i jak pod względem technicznym należy 



67. posiedzenie Senatu w dniu 21 listopada 2018 r. 
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym  

oraz ochrony inwestorów na tym rynku 63

(senator S. Rybicki) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Ażeby nie trwało to zbyt długo, postaram się… 

Mieliśmy dosyć długą dyskusję właśnie na ten temat. 
Odkąd działa mechanizm Resolution, czyli w przy-
padku Polski od roku 2016, w Unii Europejskiej prze-
świadczenie, wiara, że mechanizm uporządkowa-
nej upadłości jest tym złotym Graalem, najlepszym 
rozwiązaniem, coraz bardziej, że tak powiem, idzie 
w dół. Szczególnie warto zwrócić uwagę na to roz-
wiązanie hiszpańskie, gdzie rzeczywiście jest sporo 
pozwów, bardzo dużo negatywnych konsekwencji 
związanych z uporządkowaną upadłością, tym bar-
dziej że ona nie rozwiązuje sytuacji bardzo dużych 
banków, na co zwraca uwagę choćby Narodowy Bank 
Polski od wielu, wielu lat.

I to, co jest ważne, to to, że w wielu różnych kra-
jach, m.in. w Polsce, jest przeświadczenie, że ten in-
strument, który działał do roku 2016, czyli dokładnie 
wprowadzone tutaj przepisy, to jest to, co należy przy-
wrócić, ponieważ musi być coś pośredniego pomiędzy 
upadłością… łagodniejszego niż upadłość w sytuacji, 
w której bank upada, powinien być mechanizm za-
pewniający elastyczne, łagodne przejście, gwarantu-
jące, że nikt na tym finansowo nie straci. Tak więc to 
jest właściwie to rozwiązanie, które chcemy zastoso-
wać. Chodzi o to, żeby powrócić do praktyki, która 
miała miejsce między rokiem 1997 a rokiem 2016.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Lista chętnych do zadawania pytań została wy-

czerpana.
Dziękuję panu ministrowi.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 

do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy głos w dyskusji zabierze pan mar-

szałek Borusewicz.
Proszę bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Nie da się dyskutować o tej ustawie bez kontekstu, 

bez tego, co wiemy z mediów, bez decyzji premiera, 
który zmusił szefa KNF do dymisji. No, coś poważ-

urzędowe prezydenta RP powinny… Art. 144 ust. 2 
konstytucji stanowi, że prezydent powinien wystą-
pić o kontrasygnatę do premiera, a tego nie zrobił. 
Tak więc decyzje KNF będzie można podważać, 
będzie można podważać ich wiarygodność, jako że 
zostały podjęte przez osoby do tego nieuprawnione. 
Czy Ministerstwo Finansów monitoruje tę sytuację, 
analizuje ją i czy ma pan minister jakąś własną opinię 
w tym zakresie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Leszek Skiba:
Z tego, co wiem, wynika, że pan Sokal został po-

wołany do KNF w momencie, w którym przewodni-
czącym KNF był pan Jakubiak. Jest to osoba znana 
z bardzo drobiazgowej oceny sytuacji prawnej, co 
wiąże się też z takim przeświadczeniem, że w gruncie 
rzeczy ta sprawa została wnikliwie zbadana.

I druga sprawa. O ile wiem, poprzedni wskazany 
przez prezydenta przedstawiciel do KNF, czyli pan 
Pruski, został powołany w ten sam sposób. Co do 
poprzedniej decyzji, co do sytuacji powołania po-
przedniego przedstawiciela prezydenta, wskazanego 
oczywiście przez prezydenta Komorowskiego, nie 
było tego rodzaju wątpliwości. Z tego powodu ten 
tryb nigdy nie był kwestionowany…

(Senator Mieczysław Augustyn: Był, był.)
…i nie ma powodu, żeby kwestionować sposób 

powołania prezesa Sokala.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Ja mam taką prośbę, żeby pan tak jak chłop chło-

pu – przepraszam za maskulinizację, to nie obraża 
kobiet, może w tej sprawie właśnie kobiety są mą-
drzejsze – wyjaśnił pewną sprawę. Obecnie mamy 
ustawę o restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. 
Ona, jak rozumiem, sprawdziła się, no, nie było do 
niej zastrzeżeń – to po pierwsze. Po drugie, ona też 
była wzorowana na prawie europejskim. 

Jest pytanie: po co jeszcze jedna ustawa? Co 
ona takiego istotnego zmienia w stosunku do stanu 
obecnego, że wymaga takich nagłych, nie da się tego 
ukryć, nagłych i niespodziewanych działań?
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(senator B. Borusewicz) nierównego traktowania podmiotów gospodarczych. 
To doświadczenie już mamy. No niestety, obecny rząd 
idzie w takim kierunku, że państwowe jest lepsze, 
że bank Skarbu Państwa jest lepszy, że państwowe 
jest lepsze. I to słychać, wszędzie słychać. Słychać 
wtedy, kiedy się mówi o tzw. repolonizacji mediów, 
czyli przejęciu mediów… Przejęcie – takie rozwią-
zania były stosowane za wschodnią granicą, a także 
za południową. Firma Gazprom kupiła telewizję od 
Bieriezowskiego, żeby krytyka, która płynęła z tej 
telewizji, została zakończona. I tak się stało. W sferze 
mediów… Przecież my to słyszymy i nie tylko my. 
Dzisiaj było spotkanie z ambasador amerykańską, 
która powiedziała, że… Mówiła różne rzeczy, m.in. że 
to, jak się tutaj rządzimy, to jest nasza sprawa, ale dla 
niej jest pewna granica – granicą jest przejmowanie 
mediów, przejmowanie mediów prywatnych, czyli 
cudzej własności, po to, żeby uprawiać własną pro-
pagandę, albo po to, żeby zamknąć usta tym, którzy 
mają inne opinie i inne poglądy na to, co się dzieje 
w Polsce.

Niedługo będziemy procedować ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej, która… W uzasadnieniu tej 
ustawy jest mowa o tym, że w celu udoskonalenia 
procedur ta ustawa wprowadza kontrolę funkcjona-
riuszy, urzędników kontroli skarbowej na legitymację, 
tzn. oni pokażą legitymację i mogą wejść i kontrolo-
wać, bez uprzedzenia, bez decyzji. Do tego ta usta-
wa przewiduje możliwość kontroli konta bankowego 
przedsiębiorstwa w celu analizy. Nie wtedy, kiedy jest 
podejrzenie przestępstwa, tylko po to, żeby zrobić 
analizę. No to jest… To wszystko wpisuje się niejako 
w jeden kierunek. To jest wprowadzanie nadrzędności 
państwa nad bankami i nad funkcjonowaniem życia 
publicznego. Dzieje się tak także, jeżeli chodzi o orga-
nizacje społeczne, o tworzenie struktur państwowych, 
które mają pomagać, a w zasadzie nadzorować. To 
jest fatalne. W tym samym kierunku idziecie, jeżeli 
chodzi o banki, i to w sytuacji, która jest bardzo de-
likatna. I nie zamierzacie się z tego wycofać.

Jakie straty są z tego powodu? Oczywiście straty 
są konkretne. I może być tak, że ktoś wykorzysta tę 
sytuację. Jeżeli banki, o których wiemy, upadną, to 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny nie będzie w stanie 
pokryć strat klientów tych banków. Bankowy fundusz 
wypłacił już ponad 5 miliardów, by pokryć to, co 
nasi rodacy włożyli w SKOK. Wypłacił 5 miliardów. 
Musiano podwyższyć stawkę na fundusz gwarancyj-
ny. Tutaj to nie wystarczy. Jeżeli dalej będziecie szli 
w tym kierunku, to ktoś zdecyduje się zaatakować 
złotówkę. Co wtedy zrobimy?

Apeluję do rządu i do większości rządowej, do 
tych, którzy zdają sobie sprawę z sytuacji: z tego roz-
wiązania trzeba się wycofać.

Składam wniosek o wykreślenie fragmentu, który 
wskazałem. Składam taki wniosek i mam nadzieję, że 

nego się stało. Wydawało się, że w tej sytuacji najlep-
szym rozwiązaniem jest wycofanie się z tej ustawy, 
z tego jednego konkretnego zapisu, który umożliwia 
przejmowanie banków prywatnych bez jakichś usta-
lonych zasad, dokładnie ustalonych zasad. Ale rząd 
i większość parlamentarna Prawa i Sprawiedliwości 
brnie dalej, dolewając w ten sposób oliwy do ognia. 
To wy dolewacie oliwy do ognia. Bo ja sądziłem, że 
rząd wycofa się z tego najbardziej krytykowanego 
zapisu ustawy. Był dobry sygnał, że wycofał ustawę 
o nadzorze bankowym… Nie…

(Senator Mieczysław Augustyn: Gwarantowanym…)
…ustawę o gwarantowanym…
(Senator Sławomir Rybicki: Gwarantowanym fun-

duszu…)
…o gwarantowanym funduszu bankowym, i moż-

na było sądzić, że tak samo postąpi w tej sprawie. 
Sądziłem, że to jest jakieś racjonalne wyjście z tej 
sytuacji, która faktycznie jest sytuacją fatalną, bo 
podważa zaufanie do regulatora systemu finansowe-
go, ustawa bowiem dąży do stworzenia możliwości 
wywłaszczania własności w tym przypadku w syste-
mie bankowym. System finansowy jest krwiobiegiem 
i jest podejrzenie, że ktoś chce zakłócić sytuację albo 
przejąć nie w celach regulacji i poprawy sytuacji, ale 
w celach innych, sobie tylko wiadomych.

Otóż poprawka posła Smolińskiego wprowadza 
regulacje, które bardzo możliwe, że są potrzebne, ale 
jest tam przepis, który mówi, iż w przypadku, gdy 
jest to konieczne ze względu na sytuację banku przej-
mowanego, Komisja Nadzoru Finansowego może 
udzielić zezwolenia na przejęcie, mimo czasowe-
go niespełniania przez bank przejmujący wymogu, 
o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o nadzorze 
makroostrożnościowym. W poprzednim przepisie 
mówi się, jakie są warunki, a tutaj wprowadza się 
także możliwość tego typu działania, czyli wywłasz-
czenia, przejęcia przez inny bank, bez jakichkolwiek 
zasad. To wywołało i wywołuje pytania o intencje. 
Dlaczego ten przepis musiał się znaleźć akurat w ta-
kim trybie, natychmiast i w takim czasie, tj. kiedy 
taśmy dotyczące tego, co się dzieje czy co się działo 
na zapleczu KNF, zostały ujawnione? Jest związek 
czasowy, zupełnie wyraźny jest związek czasowy. 
Tym bardziej, że jest podejrzenie… Jeżeli tak nie jest, 
to tym bardziej trzeba było się wycofać z tej usta-
wy i poczekać, aż ten problem i kryzys wywołany 
taśmami zostanie rozwiązany. W tej chwili sytuacja 
jest zaskakująca i zadziwiająca, i nadal brniecie w tę 
sytuację.

To rozwiązanie przewiduje możliwość przejęcia 
banków za tzw. złotówkę. Brak jasnego zdefiniowa-
nia, na jakich zasadach, w jakiej sytuacji, może do-
prowadzić do znacznie większych afer, prowadzi do 
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(senator B. Borusewicz) Bierecki mówił tutaj, że nie mamy tam do czynienia 
z korupcją. A mnie się wydaje, że każdy, kto tego 
nagrania posłucha albo przeczyta stenogramy, musi 
być absolutnie przekonany, że właśnie z korupcją 
mamy tam do czynienia. Otóż mamy tam takie oto 
elementy: już przy samym wejściu pan Chrzanowski 
informuje o szumidle, które zostało zainstalowane, 
później upewnia się, czy pan Czarnecki przypadkiem 
nie ma przy sobie telefonu. Czyli od razu widać, że 
chce, żeby ta rozmowa była tajna i poufna. Z jakiego 
powodu? Jakie mogą być powody tego, że tak wy-
soki rangą urzędnik próbował zagłuszać rozmowę 
i informował o tym, jak również że tak wysoki rangą 
urzędnik chciał, żeby te rozmowy pozostały tajne? 
I co się dzieje po chwili? Po chwili – i po przeróżnych 
innych elementach, których nie będę tutaj porusza-
ła – w tej rozmowie dochodzi do takiego momentu, 
kiedy to następuje propozycja zatrudnienia w banku 
u pana Czarneckiego osobnika wskazanego przez 
pana Chrzanowskiego. Nie ma tam mowy o tym, co 
ta osoba ma tam w ogóle robić, jest tylko: ja mam 
takiego prawnika… I pan Chrzanowski od razu prze-
chodzi, Panie Senatorze Bierecki, do wynagrodzenia 
– do tego, ile ten człowiek będzie tam pracował, czy 
to wynagrodzenie rozłoży się na parę lat, czy też 
zostanie ono w kilku transzach wypłacone, jak to 
będzie wyglądało. Tak że mamy…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma karteczki…)
Proszę?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie ma karteczki…)
Nawet bez karteczki, nawet bez karteczki. Moim 

zdaniem mamy tutaj do czynienia z ewidentną ko-
rupcją.

A jeszcze w tle tego mamy – i do wyjaśnienia tego 
potrzebna jest komisja śledcza, która musi powstać 
w związku z tym tematem – powiązania z różnymi 
najważniejszymi osobami. Należy wyjaśnić m.in. rolę 
szefa… pana prezesa Glapińskiego w tym wszystkim. 
I trzeba wyjaśnić wszystko: na co panowie byli tak 
naprawdę umówieni, co się tam miało stać… A więc 
jeżeli nawet ta sprawa była reżyserowana przez pana 
Czarneckiego, to aktorzy świetnie odgrywali swoje 
role. I możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia 
ze zdemaskowaniem sposobu funkcjonowania nasze-
go państwa, sposobu funkcjonowania wysokich, jed-
nych z najwyższych urzędników państwowych i tego, 
w jak łatwy sposób… Bo poza tym, o czym mówił 
pan minister, tzn. poza tym, że są jakieś protokoły, że 
są jakiej posiedzenia KNF, że tam przychodzą jacyś 
ludzie, gdzieś tam ze sobą dyskutują i to zostaje za-
protokołowane… To może być nawet transmitowane, 
ale okazuje się, że po tym tak naprawdę spotykamy 
się gdzieś przy jakimś szumidle, w zaciszu jakiegoś 
gabinetu, i tam sobie ustalamy kwoty, umowy itd. Tak 
że tak to wszystko wyglądało. Moim zdaniem mamy 
tu do czynienia bez wątpienia z korupcją.

tak się stanie. A jeżeli nie, to będziecie brali odpowie-
dzialność za to, co będzie się działo w najbliższym 
czasie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Marszałku.
O zabranie głosu poproszę panią senator Barbarę 

Zdrojewską.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! 

Państwo Senatorowie!
Kilka razy padło tutaj dzisiaj z naszej strony słowo 

„afera”. Tak naprawdę z aferą mamy do czynienia 
wtedy, kiedy, tak jak w przypadku, o którym mó-
wimy dzisiaj, wydaje nam się, że my, senatorowie, 
obradujemy nad jakąś ustawą, a po bliższym przyj-
rzeniu się sprawie i po ujawnieniu jakichś podsłuchów 
okazuje się, że tak naprawdę obradujemy nad planem 
Zdzicha. Tak to dzisiaj wygląda. Obradujemy nad pla-
nem Zdzicha. Pół roku temu były pisane pewne sce-
nariusze, które mogły się ziścić, ale mogły też się nie 
ziścić. Można było pójść w jedną stronę, można było 
pójść w drugą stronę. Poszliśmy w tę stronę, a taśmy, 
które się ukazały, które ujawnił Leszek Czarnecki, 
pokazały pewne mechanizmy funkcjonowania wła-
dzy w Polsce.

Jak słuchałam pana z Ministerstwa Finansów, 
przedstawiciela pana ministra, to miałam wrażenie, 
że żyje on w jakiejś bańce. Panie Ministrze, mówił 
pan o jakiejś cudownej KNF, która będzie od nowego 
roku itd., itd. Ja w to nie wierzę. Być może najlep-
szym rozwiązaniem byłoby rzeczywiście podporząd-
kowanie nadzoru finansowego Narodowemu Bankowi 
Polskiemu. Ale ja zastanawiam się nad tym, czy ten 
bank będzie godzien zaufania.

Zwracam uwagę na to, że mamy tutaj do czynienia 
z aferą. Być może rzeczywiście reżyserem w tym 
nagrywaniu, tak jak to sugerował nam pan senator 
Bierecki, był Leszek Czarnecki, ale tak naprawdę 
przyjrzyjmy się głównym aktorom, którzy wystę-
pują w tym spektaklu. Otóż jest to szef KNF, jest 
to też pan Sokal i jest to pan Glapiński – na co nikt 
nie zwrócił uwagi, mówiąc dzisiaj o tej sprawie, ale 
to przecież z panem Glapińskim panowie mieli się 
już raz spotkać, jakoś do tego spotkania nie doszło, 
ale zaraz po tym spotkaniu, o którym tu mówimy, 
panowie znowu do pana Glapińskiego się wybierali. 
Mamy tutaj też pana Sokala, a to jest osoba, któ-
ra jest tutaj czarnym charakterem, tzn. pan Sokal 
próbuje – tak go przedstawia pan Chrzanowski – 
popsuć nam nasze plany. I w tej rozmowie… Pan 
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(senator B. Zdrojewska) do kogo itd., pewnie się kiedyś dowiemy, jak państwa 
nie będzie już u władzy.

Jeżeli uważacie państwo, że to jest normalne… 
Mówię do przedstawiciela Ministerstwa Finansów 
i pana senatora Biereckiego. Jeżeli uważacie, że to 
jest normalne, że jakiś urzędnik przy szumidle składa 
pewne propozycje – jak to państwo mówicie – oli-
garsze, to ja naprawdę się zastanawiam, o co chodzi 
w naszym państwie i czego się dopuszczacie. Mamy 
do czynienia – wszystko na to wskazuje – z najwięk-
szą jak dotąd aferą, bo żadna afera nie sięgnęła do tej 
pory aż tak wysokich szczebli władzy i tak ważnej 
instytucji jak KNF. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
Muszę powiedzieć, że to nasze dzisiejsze debato-

wanie pokazało kilka rzeczy dotyczących tego, jak 
tworzy się prawo w Polsce. Wiedziałem, że jest źle, 
ale że jest aż tak, to nie przypuszczałem. Zaraz po-
wiem, dlaczego tak sądzę po dzisiejszej debacie.

Jest w Europie taki kraj, który nazywa się Węgry. 
Czytam w publikacjach, że na Węgrzech w majesta-
cie prawa posłuszni parlamentarzyści uchwalają to, 
czego chce 1 człowiek. Kończy się to tym, że powsta-
ją grupy interesów, które kawałek po kawałku, jak 
dobry tort przejmują Węgry. Ja oczywiście mówię 
o publikacjach. Ja tam nie byłem i ja nie stwierdzam 
tego na podstawie własnych obserwacji – mówię o pu-
blikacjach na temat tego, jakie mechanizmy panują. 
Przykład tworzenia tego prawa nasuwa takie wnio-
ski. Ja nie twierdzę, Panie Ministrze, że dokładnie 
tak było. Ja, podchodząc z największą ufnością – to 
jest moja największa wada – do drugiego człowie-
ka, wierzę w to, co pan mówi. Tyle że, jak mówiła 
pani senator Zdrojewska, chyba taka bańka otacza 
pana ministra. Ta grupa trzymająca władzę jest 
poza panem i to chyba dobrze, że pan żyje w prze-
świadczeniu o praworządności i tworzeniu dobrego 
prawa. Ja bym nie chciał, żebyśmy za chwilę zna-
leźli się, dzięki wsparciu parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości, w państwie, które jest opisywane 
w tych publikacjach, w państwie, jakie zostało utwo-
rzone na Węgrzech – w państwie, w którym grupa 
interesów trzyma władzę. I tu mamy taki klasyczny 
przykład grupy trzymającej władzę.

Chcę powrócić do pewnej historii. Był kiedyś 
dobry projekt ustawy medialnej, ale pojawił się 
gość, który powiedział: usuńmy tylko „lub czasopi-

Chciałabym jeszcze odnieść się do tego, o czym 
mówił pan senator Bierecki. Ja myślę, że pan nie-
jedną firmą w życiu kierował, więc wie pan, że zły 
to szef, który nie wie, co się dzieje w jego firmie. 
A więc skoro prokurator po kilku dniach, po świętach 
i dodatkowym święcie, dowiedział się, co się dzieje 
w jego firmie, czyli w prokuraturze, to chyba mamy 
tu do czynienia ze złym szefem, który nie wie, co 
się dzieje. Jeżeli służby w prokuraturze nie raportują 
o czymś takim natychmiast, to mamy do czynienia 
ze sprawą bardzo dziwną.

Jeszcze jedna sprawa, o której chciałabym powie-
dzieć. Mówiłam o bańce, w której zdaje się żyć pan 
minister mówiący, że nie było afery, i w której zdaje 
się żyć pan senator Bierecki twierdzący, że jeżeli afera 
w ogóle była, to była to afera Czarneckiego.

Ja nie wiem, czy państwo zwróciliście na to uwa-
gę, ale wczoraj z ust kilku przedstawicieli prawej 
strony sceny politycznej usłyszałam określenie, że 
Leszek Czarnecki to jest oligarcha. Jak słyszymy 
takie słowo, to od razu mamy winnego i w ogóle 
nie powinniśmy się zastanawiać. Mamy oligarchę 
i mamy dobre państwo. Mamy szeryfów, czyli m.in. 
pana Chrzanowskiego, który może sobie przy okazji 
chce dorobić, i mamy złego oligarchę. W tej chwili 
tak wygląda budowanie narracji na ten temat.

My tutaj niczego nie zrobimy. Będziemy głosowali 
przeciwko tej ustawie, bo ona w ogóle nie powinna 
się tu dzisiaj zjawić, w ogóle nie powinna być proce-
dowana. Ale to będzie wracało. Na pewno powstanie 
komisja śledcza dotycząca tego tematu i na pewno 
niektórzy z państwa będą przesłuchiwani przez tę 
komisję śledczą w związku z różnego rodzaju wąt-
kami, które się tutaj pojawiają.

Jeszcze jedna sprawa dotycząca tego, o czym mó-
wił pan marszałek Borusewicz, tzn. pewnego bez-
pieczeństwa w państwie firm i banków, ale też ludzi, 
którzy mają swoje lokaty i którzy chcieliby mieć pełne 
zaufanie do państwa. Okazuje się, że po tym, o czym 
się dowiedzieliśmy, obywatele nie mogą mieć absolut-
nie żadnego zaufania do państwa, ponieważ najwyżsi 
urzędnicy – którzy notabene, jak się okazuje, nie mają 
odpowiednich kwalifikacji do tego, żeby pełnić tak 
wysokie funkcje – poza ich plecami snują plany doty-
czące zniszczenia jakiegoś przedsięwzięcia, jakiegoś 
banku czy czegoś takiego. A my przez ostatni rok 
wielokrotnie słyszeliśmy o repolonizacjach, o repry-
watyzacjach itd., itd.

Myślę, że ta afera wyszła na jaw po to, żebyście 
państwo odstąpili od tego typu pomysłów dotyczą-
cych zabierania ludziom własności, wchodzenia na 
cudzy teren, i to w dodatku – w tym przypadku 
wszystko na to wskazuje – za ogromne pieniądze. 
Tego, gdzie te pieniądze poszły, gdzie miały pójść, 
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(senator L. Czarnobaj) Chcę powiedzieć państwu tak. Jeżeli chcecie 
państwo, a mam nadzieję, że wewnętrznie chcecie – 
zwracam się tutaj i do pana ministra, i do senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości – żeby… My chcemy, aby 
sytuacja związana z systemem finansowym, która 
wymaga spokoju, kompetencji i innych elementów… 
Jeżeli nie jesteście w stanie… Czy ktoś wam nakazał? 
Zapewne nie, przecież podejmujecie decyzję sami, 
w swoim sumieniu, w swoim przekonaniu. Jeżeli nie 
jesteście przekonani do odrzucenia tej ustawy, to ja 
zgłoszę poprawkę o odrzucenie poprawki zgłoszo-
nej przez pana posła Smolińskiego. Dajcie wyraz… 
Dobrze, odrzucimy ją i w normalnym trybie… Tak 
jak zrozumiałem z wypowiedzi pana ministra, świat 
się nie zawali, jeżeli zrobimy ją w normalnym try-
bie, włączając ją do całego pakietu ustaw. To, co jest 
potrzebne – to w zagajeniu pan minister przedsta-
wiał – będzie funkcjonowało i my się z tym zgadza-
my. A cała ta otoczka, tak jak pięknie pan minister 
powiedział, pokazuje jedno: że to jest bardzo… Ja 
miałem nawet trochę wątpliwości, czy ta komisja jest 
potrzebna, czy nie, ale dzisiaj po tej debacie chcę 
powiedzieć, że tyle tu jest wątków do wyjaśnienia: 
kto komu dał kartkę, kto napisał, dlaczego jedno 
ministerstwo zrezygnowało, dlaczego pisze się taki, 
a nie inny projekt tej ustawy… I proszę zauważyć 
to, o czym mówiło tutaj wielu senatorów w dyskusji 
– że zapisuje się, że można przejąć. No, gdyby było 
napisane pod jakimi warunkami i zapisane były inne 
rzeczy, które regulują cały proces postępowania… 
I do tego jeszcze zapis, że szczegóły będą w rozpo-
rządzeniu ministra finansów, tryb postępowania… 
Oczywiście wszystko się zgadza. A tutaj państwo 
dajecie taką sytuację…

(Rozmowy na sali)
(Senator Grażyna Sztark: Ciszej bądźcie.)
Władek z Jurkiem, żeby nie mówić o panu 

Zdzisławie… Władek z Jurkiem spotkali się w ramach 
KNF i postanowili, że dany bank trzeba sprzedać za 
złotówkę i to robią. Oczywiście za 10 lat właściciel 
tego banku wygra sprawę, tylko to już nie będzie 
miało żadnego znaczenia.

Tak nie wolno postępować w stosunku do wła-
sności prywatnej. A już, nie daj Boże, to, co państwo 
robicie, w stosunku do najbardziej newralgicznego 
systemu bezpieczeństwa państwa, jakim jest stabil-
ność, spokój, kompetencja, brak pokus korupcyjnych, 
innych rzeczy – mówię tutaj o systemie finansowym 
państwa.

I jeżeli państwo tego nie rozumiecie – zwracam 
się do senatorów Prawa i Sprawiedliwości – to pań-
stwo nie chcecie tej stabilności w Polsce, państwo nie 
chcecie tworzyć dobrego prawa.

A jeżeli chcecie dać wyraz dbałości 
o Rzeczpospolitą, jej stabilność finansową i spokój, 
to proponuję, żebyście państwo zrobili 3 rzeczy.

sma”. No, przecież niewiele zmienił. Tak? Niewiele 
chciał zmienić, a w istocie to zmieniło cały sens 
tej ustawy. I teraz, Panie Ministrze, też niewiele… 
Przecież ten poseł Smoliński działał w dobrej wierze. 
Podejrzewam, że przyszedł ktoś z ministerstwa i po-
wiedział: słuchaj, panie pośle, słuchaj, Kaziu – tak 
mówią do siebie ludzie, którzy się znają – weź i złóż 
ten projekt. To zresztą potwierdzają jego później-
sze wypowiedzi – poseł Smoliński mówił, że on nie 
wie, dlaczego złożył ten projekt. Dlatego ciekawe są 
te wywody pana ministra. Oto jedno ministerstwo 
konsultuje, robi dużą ustawę o blokowaniu itd., robi, 
robi, robi i jest tam ten wątek dotyczący banków, jest. 
No a później się okazuje, że nie, że jednak nie zrobią 
tego. Ministerstwo Cyfryzacji mówi: przepraszam, 
ale nie zrobimy, nie damy rady. No ale rok się kończy 
i tak, jak pan minister mówił, a pan senator Bierecki 
potwierdzał, będzie parę banków, które nie będą zrze-
szone i będą miały kłopoty. No, trzeba coś zrobić. No 
to robimy. I co? I zrobiliście państwo tę ustawę. Z tego 
wszystkiego wynika, że ktoś zapomniał tam dopisać, 
że można za złotówkę przejąć bank. Tak więc przy-
gotowano biednemu posłowi Smolińskiemu… Dał, 
złożył, ale do dzisiaj nie wie dlaczego. I za złotówkę 
będziemy przejmować banki.

(Rozmowy na sali)
Ja ogólnie mówię, ja za wszystkich nie ręczę. Nie 

wiem, niektórzy za złotówkę też chcieliby kupić…
Pani senator Sztark pokazała mi taki świetny mem. 

Wiecie państwo, dlaczego ten mechanik, który tych 
10 zł nie wpisał do dochodów, jest prześladowany? 
Dlatego, że on za te 10 zł może kupić 10 banków. To 
jest tak istotne… (Oklaski) Państwo chcecie taką rzecz 
zrobić – za małe pieniądze opanować Rzeczpospolitą.

I teraz słowo co do procedury. No przecież mó-
wiliście państwo o dobrym, porządnym państwie. 
Co w dobrym, porządnym państwie się tworzy? 
Porządne, dobre prawo. Jak słucham dzisiaj o tym, 
jak to przebiegało – jedno ministerstwo bierze, od-
daje, później jest złożona poprawka, ale ten nie wie, 
dlaczego ją złożył itd. – to… Czy tak się tworzy 
w państwie prawa porządne prawo? Dzisiaj mamy 
21 listopada, a 23 listopada, jak mówił pan senator 
Bierecki, upływa termin dla jednej grupy zrzeszającej 
banki spółdzielcze. No, trzeba było jeszcze trochę 
poczekać. Pan prezydent zapewne już czeka, żeby to 
podpisać. Przecież nie chodzi o to, Panie Ministrze, 
Szanowni Państwo, żeby zakwestionować całość tych 
przepisów, bo jest tu wiele rzeczy, jak wynika z opinii 
i jak powiedział pan minister, słusznych i dobrych. To 
jest taka wasza metoda: dobra ustawa, a pod tę dobrą 
ustawę podepniemy coś. Może przepis o kupowaniu 
za złotóweczkę? I za te 10 dych kupimy 10 banków. 
Może nie zauważą, może nie zauważą i pójdzie.
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(senator L. Czarnobaj) nie macie państwo tyle odwagi, żeby ją odrzucić, to 
chociaż dajcie wyraz swojej determinacji, troski o do-
bre prawo i odrzućcie poprawkę posła Smolińskiego. 

A więc tak jakby dwuetapowo składam ten wnio-
sek. Tylko to dopiszę i zaraz u pana sekretarza go 
złożę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Grzegorz Bierecki. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dość długo wypowiadałem się w charakterze spra-

wozdawcy, ale przyszedł czas, żebym złożył popraw-
kę, którą zapowiadałem. To jest ta poprawka, która 
dotyczy banków spółdzielczych i przesłanki braku 
zrzeszania się tych banków, przymusowego połącze-
nia tych banków spółdzielczych z innym bankiem, 
niekoniecznie spółdzielczym.

To jest przesłanka, która wymaga wyjaśnienia. 
Zabrakło na posiedzeniu komisji pogłębionej dyskusji 
na temat tej operacji, na temat tego, jakiej grupy ban-
ków spółdzielczych ma to dotyczyć i jak to się wiąże 
z epopeją Polskiego Banku Apeksowego. Przypomnę, 
że to ta Izba obniżyła jego wymogi kapitałowe. To 
jest jedyny bank, który skorzystał z możliwości wy-
nikającej z ustawy o bankach spółdzielczych. Chodzi 
o to, że bank apeksowy, który jest wyłącznie apekso-
wy, może funkcjonować obok istniejących zrzeszeń 
banków spółdzielczych. To przecież poprawka senac-
ka zmniejszyła wymogi kapitałowe dla tego banku 
o połowę. Rozsądnie zauważono, że skoro ten bank 
jest bankiem wyłącznie apeksowym i nie przyjmuje 
na własne ryzyko depozytów, to takie wysokie wy-
mogi jak w przypadku innych banków zrzeszających 
nie powinny go obowiązywać. To jest interesująca 
epopeja. Chętnie się dowiemy, co się z tym dzieje. 
No, otrzymujemy dostatecznie dużo pism od banków 
spółdzielczych, także od tego banku apeksowego, aby 
o to zapytać.

Tak więc składam tę poprawkę po to, aby o to 
zapytać na posiedzeniu komisji, aby dowiedzieć się 
więcej na temat tego planu wobec banków spółdziel-
czych. I nie jest tak, jak w trakcie dyskusji powiedział 
pan senator Klich, który próbował interpretować moje 
działanie, że ja jestem przekonany do końca, że ta 
poprawka powinna się utrzymać. Jeśli w wyniku tej 
dyskusji, którą będziemy toczyć na posiedzeniu ko-
misji, uzyskam informacje, które sprawią, że uznam, 
że ta poprawka nie jest konieczna, to ją wycofam. 
No ale widzę potrzebę dyskusji, ponieważ jestem 
zaniepokojony formalnymi przeszkodami, które na-
potyka ten bank w trakcie organizacji. Na posiedzeniu 

Po pierwsze, żebyście na stanowisko szefa KNF 
powołali człowieka, który daje rękojmię niewpływa-
nia w ramach postępowań korupcyjnych, ma autorytet 
i jest nie do kupienia i nie do zastąpienia. Jest taki 
człowiek, który poprzednio walczył ze SKOK-ami 
– zastępca przewodniczącego KNF, pan Kwaśniak. 
On pokazał, jak urzędnik państwowy powinien być 
zdeterminowany w tym, co dotyczy pokazywania 
różnego rodzaju nieprawidłowości.

I to, co powiedział pan senator Bierecki odno-
śnie do KNF. Zauważyliście państwo? Pan senator 
Bierecki mówił tak: jeżeli KNF umieszcza, że jest 
pewne zagrożenie w stosunku do banku, to trzeba 
się bardzo mocno zastanowić. A ja pamiętam, jak 
KNF mówił o SKOK-ach, Panie Senatorze. Boże, 
co to były za dyskusje – że KNF chce się rzucić na 
polską własność, odebrać Polakom własność, jakie 
to niedobre postępowanie KNF. Jedna z pań senator 
powiedziała, kiedy uchwalaliśmy włączenie SKOK-
ów pod KNF: „Zapewne o coś tu chodzi – chodzi 
albo o miłość, albo o pieniądze. Jak znam życie, to 
o miłość nie chodzi, więc chodzi o pieniądze, żeby 
sobie przejąć”. I proszę zauważyć, że skoro w ramach 
tego postępowania – tak wynika z tego, co czytam – 
zwolniono wszystkich z KNF, którzy zajmowali się 
SKOK-ami, to o jakim państwie my mówimy? Co to 
jest za państwo? Chcę powiedzieć, że ta procedura, 
o której tutaj pan minister mówił, o której dysku-
towaliśmy – a dyskutowaliśmy o roli, o wnoszeniu 
poprawek, o tym, jak to zostało zrobione, w jaki ba-
łaganiarski sposób, noszący znamiona zagrożenia dla 
bezpieczeństwa funkcjonowania systemu… Cytując 
państwa ulubione zwroty, chcę państwu powiedzieć, 
że państwo polskie w zakresie stabilności systemu 
finansowego zawiodło na całej linii.

I na koniec. Zapytałem pana ministra… czy pyta-
liśmy pana ministra, a pan minister mówił, że KNF 
robi te analizy, który bank, jaki, ale my przecież nie 
jesteśmy na bieżąco w tym KNF, więc nie jesteśmy 
na bieżąco informowani. Czyli ja rozumiem, że KNF 
sobie działa, dłubie coś, mówiąc potocznie, dłubie, 
dłubie, coś wydłubie i robi. Czy jest jakiś nadzór nad 
tym, co oni tam robią? Jak robią? Z tego wynika, że 
nie. Z tego, co czytam, wynika również, że nie ma 
nadzoru nad tym, jak wydają pieniądze. Bo jeżeli to 
jest prawda, że 103 tysiące zł wydano na kurs narciar-
ski w KNF, to pokazuje to, że system bezpieczeństwa 
finansowego…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

Tak, Pani Marszałek.
…Jest naprawdę zagrożony.
Dlatego składam wniosek – Pani Marszałek, zaraz 

to tutaj dopiszę – o odrzucenie tej ustawy. A jeżeli 
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(senator G. Bierecki) kiem oddelegowanym do KNF z Narodowego Banku 
Polskiego. I myślę, że krzywda mu się nie dzieje. Ja 
bardzo szanuję tego człowieka i wywołuję jego na-
zwisko wyłącznie po to, żeby zdementować absolutną 
nieprawdę. To przykre, co mu się stało, ale on był 
zaatakowany nie przez władze sektora SKOK. On był 
zaatakowany przez bandytów, którzy SKOK-i okradli. 
W tej sprawie SKOK-i mają status pokrzywdzonych. 
A więc nie mieszajcie tych pojęć, bo potem trudno od-
różnić tego, kogo okradli, od tego, kto kradł, tak? Tak 
więc to takie… Łatwo się mówi, że te SKOK-i kosz-
towały 5 miliardów, ale nie jest tak, te 5 miliardów 
to kosztowały działania bandziorów, którzy w tych 
kilku kasach niestety się zalęgli. Większość z nich 
już siedzi w więzieniach, więc nie szukajmy tutaj 
innych winnych. Mamy tu do czynienia ze zwykłą 
sprawą kryminalną. Ale dla potrzeb politycznych 
robi się – słyszę to ostatnio wielokrotnie, np. posłan-
ka Lubnauer opowiadała takie, krótko mówiąc, głu-
poty… Tak? Opowiadała takie głupoty. No, sektor 
SKOK nie jest winny temu, że został okradziony. 
Taka była szajka, to była taka szajka. Skąd ta szajka 
się wzięła, z kim piła, z kim się fotografowała? W tej 
sprawie są już inne historie oczywiście, ale to zostaw-
my dziennikarzom.

(Senator Bogdan Borusewicz: A kto to nadzoro-
wał?)

(Senator Barbara Zdrojewska: Pani Marszałek, 
proszę zwrócić uwagę panu senatorowi za te „głu-
poty”, bo nie wypada tak…)

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, różnie 
można oceniać wypowiedzi. Ja ich nie cenzuruję.)

Ja tak oceniam tę wypowiedź pani poseł Lubnauer, 
zresztą odpowiednie kroki prawne w tej sprawie 
podjąłem, a więc to wszystko też formalnie się 
dzieje. Proszę więc się nie obawiać, Pani Senator 
Zdrojewska… I myślę, że wyjaśnienie na temat zwal-
niania za SKOK-i też pani przyjmie.

Pan senator Czarnobaj powiedział, że państwo 
w tej sprawie zawiodło na całej linii. No, jestem zdu-
miony takim stwierdzeniem, bo przecież tak szybkiej 
reakcji premiera, prokuratury, tak szybkiej reakcji 
wszystkich tych, którzy odpowiadają za sprawne 
funkcjonowanie państwa polskiego, nie widzieliśmy 
do tej pory. Przy różnych innych aferach znacznie 
dłużej to trwało i te osoby, które często bardzo po-
ciły się przed kamerami, odpowiadając na pytania 
dziennikarzy, długo były bronione.

I wreszcie żart o tym mechaniku. No, on jest na 
poziomie memu oczywiście. Proszę państwa, ale 
kiedy rozmawiamy poważnie o poważnej sprawie… 
Mówimy o rozwiązywaniu problemów bankowych, 
o dyrektywie BRR. Ona została przyjęta po to, żeby 
koszt rozwiązywania…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 
czas.)

komisji zadam inne pytania, na które pan minister 
nie będzie w stanie odpowiedzieć, ale przedstawi-
ciele Komisji Nadzoru Finansowego i Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego będą w stanie udzielić nam 
odpowiedzi na te pytania. Musimy wiedzieć, czemu 
to służy. A więc składam niniejszym tę poprawkę…

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
…Tak abyśmy mogli dalej pracować. Zresztą ko-

misja i tak się zbierze. Widziałem, że pan marszałek 
Borusewicz przed chwilą składał inne poprawki, więc 
zapewne jutro wieczorem… Pan senator Czarnobaj 
też składał poprawki, tak że na pewno jutro wieczo-
rem będziemy mieli okazję na posiedzeniu komisji 
na ten temat porozmawiać.

Ale odniosę się jeszcze do głosów, które było sły-
chać w trakcie dyskusji. Tutaj padły, chyba 2 razy, 
stwierdzenia o tych zwolnionych za SKOK, za nadzór 
nad SKOK-ami. To taka fajna bajeczka, którą widzia-
łem w artykule „Gazety Wyborczej”. No, rzeczywi-
ście „Gazecie Wyborczej” można wierzyć we wszyst-
ko, i jak spojrzycie państwo… A właściwie w niewiele 
– o, tak bym powiedział. Są tacy, którzy wierzą we 
wszystko, ale większość wierzy w niewiele.

Chciałbym państwu powiedzieć, że zastępcy prze-
wodniczącego – bo o nich pewnie państwo myślicie, 
czyli o panu Kwaśniaku… Tak? Pan Gajek nie zaj-
mował się SKOK-ami, bo był od ubezpieczeń. Z ko-
lei kadencja pana Jakubiaka upłynęła, pan Jakubiak 
skończył swoją 5-letnią kadencję, w tej chwili pracuje 
w banku, w BRE Banku, czyli obecnie w mBanku, 
w Departamencie Prawnym. To jest bank, który on 
wcześniej nadzorował. Nie wiem, czy to jest zgodne 
ze standardami, jakie obowiązują w innych krajach. 
W innych krajach jest używane pojęcie odroczonej 
łapówki, odroczonej korupcji – prawda? – która ma 
za zadanie… I jest system ochrony przed takim zja-
wiskiem. Ja nie twierdzę, że tu mamy do czynienia 
z takim zjawiskiem – mówię to, żeby państwo to pa-
miętali… Tam nie dopuszcza się do tego, żeby oso-
ba, która nadzorowała dany podmiot, natychmiast 
po zakończeniu pracy w nadzorze poszła pracować 
w tym podmiocie. To bardzo źle wygląda i to otwie-
ra szereg pytań. A to właśnie zrobił pan Jakubiak 
– który wielokrotnie występował tutaj, w Senacie, 
zresztą miałem okazję z nim dyskutować – i on nie 
widzi w tym problemu. Ale wielu widzi, wielu widzi. 
Komisja Europejska zaleca kilkuletni okres przerwy 
pomiędzy pracą w instytucji nadzorującej a pracą 
w podmiocie z sektora, który się nadzorowało. To 
taka uwaga, jeśli chodzi o standardy.

Pan Kwaśniak, o którym rozmawialiśmy, 
o ile dobrze pamiętam i się nie mylę, jest doradcą 
w Narodowym Banku Polskim, bo on był pracowni-
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(senator G. Bierecki) refleksja co do tego, jak funkcjonuje państwo polskie, 
jak funkcjonują służby. Kto i w jakim interesie dzia-
ła? Tego nie wiemy. I nawet w tej dyskusji wyszło, 
że my mamy pewną wątpliwość – ja tę wątpliwość 
podzielam – czy my tutaj nie gramy w takt muzyki, 
co do której nie do końca wiadomo, kto nam gra. 
Taka wątpliwość z tego wszystkiego zostaje. Ale to 
zostawiam teraz na boku.

Druga myśl co do samej ustawy. Ustawa ma dzia-
łać – tak to rozumiem i biorę to za dobrą monetę 
– na rzecz bezpieczeństwa depozytów bankowych, 
zwłaszcza z punktu widzenia depozytariuszy, ochro-
ny depozytów. To jest sprawa niezwykle ważna nie 
tylko dla zainteresowanych osób czy instytucji, ale 
w ogóle w związku z pewnym poczuciem bezpie-
czeństwa życia publicznego. I tu, proszę państwa, 
też mamy ogromny kłopot, nie tylko w Polsce… Z tej 
dyskusji, zwłaszcza z tych słów, które padają ze strony 
opozycji, że polski system kompletnie zawiódł… To 
jest dla mnie zaskakujące i niezrozumiałe, bo, pro-
szę państwa, jeśli chodzi w ogóle o funkcjonowanie 
banków i instytucji finansowych, to ja widzę sprawę 
w ten sposób. Otóż na przestrzeni chyba ostatnich 
dekad coś się stało z instytucjami finansowymi, 
bankami na świecie. Banki i instytucje finansowe w, 
że tak powiem, normalnej rzeczywistości działają 
przede wszystkim w oparciu o zaufanie. Prawda? 
Jak człowiek idzie do banku… czy może jak kie-
dyś szedł do banku, to miał przekonanie, że ma tam 
partnerów, którzy nie grają na to, aby go oszukać 
czy wykiwać. Jak chciał robić jakieś interesy, to, no 
nie wiem, w PRL szedł wymieniać walutę gdzieś do 
bramy czy na ulicy, ponosząc pewne ryzyko, albo grał 
w trzy karty na ulicy i też miał świadomość pewnego 
ryzyka. No, żyjemy w świecie, w którym… Nie chcę 
tutaj obrazić wielu kompetentnych i na pewno dosko-
nałych pracowników banków, ale niestety, obecnie, po 
sprawach frankowiczów itd. – można by to mnożyć 
– gdy idziemy do banku i podejmujemy negocjacje, 
to często nie mamy pewności, czy nie zostaniemy po 
prostu wykiwani. A więc coś się stało z systemem 
bankowym i to nie tylko w Polsce, a nawet nie przede 
wszystkim w Polsce – w Stanach Zjednoczonych, 
w Europie. W jakiejś mierze tak jest także w Polsce, 
ale na szczęście, w mojej ocenie, w dużo mniejszym 
stopniu niż w innych, bardziej cywilizowanych i bo-
gatszych od nas krajach. Stąd pojawia się pytanie 
o jakieś nadzwyczajne instrumenty, które mają za-
pewnić bezpieczeństwo obywatelom.

I moje pytanie jest takie. Jak powiedziałem, nie 
jestem specjalistą, a już nie chciałem pytać ministra… 
Stawiam tutaj pytanie w kontekście tego, że banki czy 
instytucje finansowe w ostatnich dekadach faktycznie 
roztrwoniły pewien kapitał zaufania, na którym przez 
długi, długi czas bazowały. Otóż stawiam pytanie 
o koszty zapewnienia bezpieczeństwa przez państwo. 

Już, już kończę.
…problemów bankowych nie był kosztem podat-

ników. Tak więc jak najbardziej tak, ta dyrektywa 
dopuszcza przejmowanie banku przez inny bank za 
1 euro. Bo nikt nie chroni interesów właścicieli ban-
ków – wszyscy są zainteresowani ochroną interesów 
deponentów. Wybór, który państwa europejskie, i nie 
tylko, miały w okresie kryzysu finansowego był nie-
wielki: pieniądze z budżetów trafiały… A to obciążało 
państwa i kreowało większy dług.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Teraz to właściwie obciąża właścicieli banków. 

I to właściciele banków powinni za 1 zł czy za 1 euro 
oddawać banki, jeśli nie potrafią nimi rządzić.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Bobko. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa jest wysoce specjalistyczna i zapewne taki 

charakter miała też dyskusja na posiedzeniu komisji. 
Pomimo tego, że nie jestem specjalistą w tej dzie-
dzinie, to i ta ustawa, i kontekst dzisiejszej dyskusji, 
kontekst tego, co dzieje się wokół ustawy, skłania 
mnie do kilku refleksji.

Pierwsza refleksja jest właściwie dosyć ponura. 
Państwo z opozycji wiele mówicie o tym, że jest afera 
i że w ogóle należałoby działania ustawodawcze za-
trzymać, bo nie wiadomo, co się dzieje. Być może rze-
czywiście tak jest, ale ja przyznam, że mimo wszyst-
ko, powiedziałbym, sympatyzuję z postawą pana 
ministra. Państwo tutaj mówicie, że on funkcjonuje 
w jakiejś bańce czy w jakimś świecie odrealnionym, 
ale dla mnie jest to przykład urzędnika, przedstawi-
ciela instytucji państwowej, który robi swoje – robi 
to, co do niego należy. Ta ustawa – tak to rozumiem; 
przyjmuję to za dobrą monetę – ma działać na rzecz 
bezpieczeństwa na rynku finansowym i ochrony in-
teresów inwestorów na rynku finansowym. A co do 
afery, co do tego kontekstu, to, jak powiedziałem, 
mnie się nasuwa ponura refleksja. W zasadzie jakoś 
od 2000 r. historia polityczna w Polsce staje się histo-
rią budowania pewnych napięć i kreowania rzeczy-
wistości poprzez ujawnianie podsłuchów, poprzez 
działania z półcienia – nie do końca wiadomo, przez 
kogo prowadzone – poprzez kolejne kryzysy, kolejne 
zmiany władzy. SLD – afera Rywina, państwa rząd 
– afera Sowy czy kolejne… Ja mam nadzieję, że do 
3 razy sztuka i że to się nie uda – że moja formacja 
wyjdzie z tego zakrętu. No ale jest to dla mnie ponura 
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(senator A. Bobko) tego że wypowiedzi pana senatora Czarnobaja i pani 
senator Zdrojewskiej, takie bardzo polityczne, zawie-
rały też różnego rodzaju nieprawdziwe informacje.

Rozumiem, że sytuacja daje pewne asumpty do 
atakowania Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli ktoś do-
konał jakiegokolwiek przestępstwa, to za to przestęp-
stwo odpowie. Dajmy organom czas na działanie. 
Dajmy czas służbom specjalnym, dajmy czas proku-
raturze, a ostatecznie dajmy czas na rozstrzygnięcie 
tych kwestii – jeżeli do tego dojdzie – także sądom. 
I wtedy nikt z Prawa i Sprawiedliwości – ani z rządu, 
ani ogółem politycy Prawa i Sprawiedliwości – nie bę-
dzie bronił ludzi, którzy ewentualnie złamali prawo. 
Mówimy „ewentualnie”, bo na razie jest prowadzone 
śledztwo, jak rozumiem i zobaczymy, czym się to 
śledztwo zakończy.

Są jednak 2 takie elementy, na które chciałbym 
zwrócić uwagę. Najpierw pierwszy element, o któ-
rym bardzo mocno mówił właśnie pan senator Bobko. 
Użył on takiego klucza: zaufanie. To jest istotne, 
ważne słowo w tym kontekście, gdyż banki działały 
i działają, opierając się na słowie „zaufanie”. Mamy 
świadomość, że gdyby wszyscy depozytariusze 
wybrali swoje depozyty z każdego banku, od naj-
większego do najmniejszego, czy to w Polsce, czy 
w Stanach Zjednoczonych, to żaden bank by tego nie 
wytrzymał. To zaufanie w sektorze bankowym musi 
być. I po to są tworzone różnego rodzaju rozwiązania 
w Unii Europejskiej czy w Stanach Zjednoczonych, 
aby chronić system bankowy, dlatego że dzisiaj ban-
ki – może to źle, ale tak jest – mają taką pozycję 
w sektorze gospodarki, że ich upadek wywołuje ol-
brzymie konsekwencje. Amerykanie w roku 2007 po 
upadku banku Lehman Brothers stwierdzili, że nawet 
w Stanach Zjednoczonych nie stać rządu, systemu go-
spodarki wolnorynkowej na upadek banku. I po tym 
banku żaden inny bank w Stanach Zjednoczonych 
już nie upadł; były dotowane, były ratowane przez 
rząd Stanów Zjednoczonych. To samo działo się 
w Europie, gdy niektóre banki były na granicy upad-
ku. Kilka lat temu Unia Europejska, o czym mówił 
pan przewodniczący Grzegorz Bierecki, zmieniła tę 
decyzję, bo przecież ratowanie banków dzięki pie-
niądzom publicznym generalnie wzbudziło protesty. 
Dlaczego to pieniądze podatników mają służyć do 
ratowania banków? I właśnie te wszystkie rezolucje, 
dyrektywy, które Unia Europejska przygotowała, 
mają na celu to, aby to nie państwo, nie państwowe 
pieniądze, nie pieniądze podatników ratowały banki 
upadłe czy zagrożone upadłością, tylko żeby kosztem 
właścicieli i ich interesów ratować system, ratować 
depozytariuszy, zapewniać bezpieczeństwo systemu 
finansowego w poszczególnych krajach.

Szanowni Państwo, ta ustawa, ta poprawka… 
Można zastanawiać się, czy była szczęśliwie zgłoszo-
na, czy nieszczęśliwie, ale ja nie słyszałem w mediach 

Z mojego punktu widzenia koszty ponoszone przez 
państwo czy instytucje publiczne w celu przywróce-
nia bezpieczeństwa i przywrócenia zaufania są nie-
pokojąco duże i w sposób niepokojący rosną. Jest ta 
najbardziej kontrowersyjna część ustawy, mówiąca 
o możliwości wywłaszczania właścicieli banków. To 
narusza jakieś elementarne poczucie, takie odwieczne 
przekonanie, że właściciela nie można ot tak wy-
właszczyć z jego dóbr, nawet jeżeli jest to bank stojący 
na skraju bankructwa. Okazuje się, że można, że w in-
teresie publicznym można. Ale jak się zorientowałem 
w czasie tej dyskusji i jeszcze innych rozmów… To 
nie jest jakiś nasz polski, nadzwyczajny wynalazek, 
bo w ten sposób reguluje sprawę chyba także dy-
rektywa Unii Europejskiej. To w Unii Europejskiej 
jest taka rzeczywistość, że jeżeli instytucje publiczne 
uznają, że bank stoi na skraju bankructwa i zagraża to 
bezpieczeństwu publicznemu, to można go, mówiąc 
w uproszczeniu, wywłaszczyć. A więc to jest jeden 
ogromny koszt, bo przerzucamy odpowiedzialność 
czy dajemy ogromne instrumenty państwu, władzy 
publicznej, która też nie zawsze jest święta. Prawda? 
Nacjonalizacja banków czy nacjonalizacja instytu-
cji finansowych ma także swoje słabe strony i o tym 
trzeba by pamiętać.

I na koniec jeszcze jeden koszt, o którym tutaj 
w ogóle nie było mowy. To byłoby też pytanie trochę 
do Ministerstwa Finansów. Mianowicie wszystkie 
instytucje monitorujące działanie sektora finanso-
wego, wszystkie instytucje, które mają zapewnić 
bezpieczeństwo, także kosztują, podnoszą koszty 
działania banków, co w sposób oczywisty musi być 
w taki czy inny sposób przerzucane także na tych, 
którzy z tych banków korzystają. I ja nie wiem, czy to 
nie jest np. jeden z powodów tego, że dzisiaj w Polsce 
choćby różnica pomiędzy oprocentowaniem depozy-
tów a oprocentowaniem kredytów jest astronomiczna 
i te widełki coraz bardziej się rozszerzają. To jest 
też pewnego rodzaju koszt, ogromny koszt, naszego 
pragnienia bezpieczeństwa. I na to też warto zwrócić 
tutaj uwagę. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Krzysztof Mróz. Proszę bardzo.

Senator Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Niektóre myśli w bardzo mądry i wyważony spo-

sób wyraził mój przedmówca, pan senator Bobko, 
nawet jeżeli niektóre rozszerzył. Powiem państwu, 
dlaczego zdecydowałem się zabrać głos. Robię to, dla-
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(senator K. Mróz) z problemami może przejąć bank. A więc szuka się 
tego podmiotu, który chce przejąć upadającą kasę, 
w pierwszej kolejności w innych SKOK-ach – to jest 
jakby najprostsze, bo to jest ta sama forma własności 
– a jeżeli się nie znajdzie innej kasy, innego SKOK-u, 
to nawet szuka się banków. I znalazły się takie banki, 
które w takich sytuacjach poprzejmowały SKOK-i. 
Były takie SKOK-i, którym groziła upadłość, i zostały 
przyjęte przez inne SKOK-i, i takie, które przejęły 
banki.

I ten sam mechanizm wprowadzamy tutaj. To nie 
jest tak, że ktoś tutaj bierze sobie jakiś rarytas. Bo być 
może, jeżeli przejmujący się nie znajdzie, to trzeba 
będzie wykonać inny krok. Jeżeli któryś z banków 
stanie na krawędzi upadłości i nie znajdzie się inny 
bank, który będzie chciał go przejąć, to ten bank albo 
po prostu upadnie, albo państwo będzie go musiało 
ratować. Bo mówimy o takich właśnie sytuacjach. 
Nie mówimy o takich sytuacjach, że ktoś może świet-
nie prosperujący bank przejąć za złotówkę. To tyle. 
Myślę, że pan senator Czarnobaj o tym wie, ale to 
się fajnie sprzedaje w polityce, bo można w mediach 
zrobić pewien ładny skrót myślowy: umożliwiamy 
przyjmowanie świetnie funkcjonujących banków za 
złotówkę. To jest jedna kwestia… No, nie mówię już 
o całej tej procedurze, o możliwości odwoływania 
się, o patrzeniu na ręce itd., itd. No tak, Pani Senator. 
Tak, tak, tak. To jest jedna kwestia.

Ale jest jeszcze druga kwestia, ta polityczna, 
o której mówiła pani senator. No, z jednej strony 
mówicie, że mamy do czynienia z największą afe-
rą, a z drugiej strony mówicie tak: póki niezawisły 
sąd nie skarze kogoś prawomocnym wyrokiem, ten 
ktoś jest niewinny. My pokazaliśmy pewnego rodzaju 
standardy, mimo że panu Markowi Chrzanowskiemu 
nikt żadnych zarzutów nie postawił. Właśnie po to, 
żeby nie było żadnych wątpliwości, pan premier po 
rozmowie z panem Chrzanowskim przyjął jego rezy-
gnację. Pan Chrzanowski tę rezygnację złożył, mimo 
że z formalnoprawnego punktu widzenia, Szanowni 
Państwo, nie było możliwości, by – nawet w cudzy-
słowie – zmusić pana Czarneckiego do rezygnacji. 
Przypomnę, Szanowni Państwo, z czym mamy do 
czynienia, jeśli chodzi o NIK. To jest inna sytuacja. 
Powiedzieliście, że póki pan Kwiatkowski nie zosta-
nie skazany prawomocnym wyrokiem, jest niewinny 
– i to jest prawda. I trwa pan Kwiatkowski, tak? Wy 
go broniliście, Szanowni Państwo Senatorowie, jako 
reprezentanci Platformy Obywatelskiej, mimo że fa-
cet… Nie wiem, czy jest winny, czy jest niewinny, ale 
ta sprawa jest już na innym etapie, bo postawiono mu 
zarzuty i teraz toczy się sprawa w sądzie. Zobaczymy, 
jaki będzie wyrok sądu. No, broniliście go, powiedzie-
liście, że nie wolno go odwołać. Czy były wtedy apele 
pana Schetyny lub pana Tuska, żeby pan prezes NIK 
podał się do dymisji w związku z tym, że postawiono 

i nie słyszałem dzisiaj na tej sali, aby ktokolwiek – 
łącznie z panem senatorem Czarnobajem – podwa-
żył istotę tego zapisu. Istotę tego zapisu, czyli to, że 
trzeba wprowadzić rozwiązania merytoryczne, które 
umożliwiają przejmowanie banków zagrożonych upa-
dłością przez inne banki. Szanowni Państwo – tutaj 
znów się zwracam do pana senatora, bo wiem, że się 
zna na finansach – te rozwiązania, które my przywra-
camy dzisiaj, w roku 2018, funkcjonowały do roku 
2016. Te rozwiązania funkcjonowały do roku 2016. 
One zostały…

(Rozmowy na sali)
Tak, te rozwiązania funkcjonowały, Panie 

Senatorze, chyba od roku 2007, 2008 – pan mini-
ster może mnie poprawić – kiedy rządziły SLD, PiS, 
Platforma. Przez lata. Myśmy je implementacją dy-
rektywy unijnej wycofali, a dzisiaj je przywracamy, 
zgodnie z przepisami unijnymi. I jeżeli ja dzisiaj sły-
szę krytykę tych rozwiązań, że to było w drugim czy 
trzecim czytaniu w Sejmie, już nie pamiętam, i o tym, 
czy w Sejmie te 3 czytania zostały dochowane… 
Nie jestem prawnikiem, nie chcę się wypowiadać na 
ten temat. Ale nikt nie kwestionował, ani Platforma 
Obywatelska, ani posłowie Platformy Obywatelskiej, 
do czasu ujawnienia tej nieszczęsnej rozmowy pana 
Chrzanowskiego z Czarneckim, do czasu wybuchu… 
Nikt nie kwestionował w Sejmie, gdy te przepisy były 
zgłaszane, istoty tych przepisów, bo one gwarantują 
pewnego rodzaju bezpieczeństwo. I to jest nieprawda 
– jeszcze raz chciałbym to bardzo mocno powiedzieć 
z tej trybuny – że można sobie tak po prostu przejąć 
bank za 1 euro czy za złotówkę. No nie, muszą być 
spełnione określone przesłanki, a mianowicie takie, 
że suma kapitałów w banku nie będzie spełniała pew-
nych wymogów. To nie jest tak, że dzisiaj ktoś sobie 
przejmie bank. Kto? Nie wiem. Grzegorz Bierecki? 
Morawiecki sobie przejmie bank? Jeżeli będą przej-
mowane jakieś banki, to banki zagrożone upadłością, 
czyli banki niewiele warte, i będą to przejmowały 
inne banki – państwowe, komercyjne. Nie będzie 
tak, że ktoś tyle wyłoży i przejmie bank za złotówkę. 
Sami wiemy, ile są warte akcje banku upadającego. 
No, niewiele. Kropka. I te rozwiązania… Nieraz, że 
tak powiem, warto dla utrzymania systemu przejąć 
upadający bank.

I dzisiaj te rozwiązania też obowiązują. Państwo 
cały czas pytacie o SKOK-i, więc powiem państwu 
jedno. Dzisiaj, w świetle obecnie obowiązujących 
przepisów prawa, jeżeli dany SKOK ma problem czy 
stoi na krawędzi upadłości, to co w pierwszej kolej-
ności przed tą upadłością się proponuje? No, szuka 
się innej kasy, która jest gotowa przejąć kasę upada-
jącą. Ba, jest jeszcze coś innego. Wprowadziliśmy 
nawet takie przepisy, które umożliwiają to, że kasę 
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(senator K. Mróz) Panie Senatorze, my chyba byliśmy na różnych 
debatach. Już nie będę się odnosił do tych historii 
z cmentarzami, bo doszukalibyśmy się ich zarówno 
po jednej, jak i po drugiej stronie. Takie jest życie.

(Poruszenie na sali)
Mam siedzieć cicho, rozumiem. No ale wystarczy, 

że wy siedzicie cicho. Przecież jedni muszą mówić, 
a drudzy siedzą cicho. Jedni przyjmują dyrektywy, 
które płyną gdzieś tam z Nowogrodzkiej lub z innego 
miejsca, a inni dyskutują. No, sorry, takie jest życie.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas ucieka.)
Jeżeli chodzi o kwestię tego, co pan podnosił, kwe-

stię istoty zapisu, to, Panie Senatorze, jeszcze raz 
proszę, żeby pan zrozumiał, o czym my tutaj mówimy. 
Ja nie słyszałem w debacie ani słowa o tym, żeby 
ktoś kwestionował istotę zapisu. No więc o czym pan 
tutaj opowiada? Chcę powiedzieć, że przejmowanie 
banków było do roku 2016… No przecież mówili-
śmy o tym ze 3 godziny podczas tej debaty i wszyscy 
o tym wiedzą. Jeśli pana nie było i przed chwilą pan 
przyszedł na dyskusję… No, może w międzyczasie 
pan się dowiedział. Myśmy o tym dyskutowali, o tym, 
że te przepisy były do 2016 r. itd. No więc czy pan 
rozumie istotę sprawy, o której my mówimy? My 
mówimy o tym – i pan minister o tym opowiadał  
– jak tworzono prawo w tym zakresie. I my mówimy 
tu jedno, tzn. co do istoty całej ustawy to mówimy, 
że jest ona zdecydowanie dobra, wniesie wiele do-
brych rozwiązań. Zresztą opinie środowisk banko-
wych i innych również były dobre. No, tylko te zapisy 
o przekazaniu za złotówkę, tak zrobione, w taki oto 
sposób włączone, budzą wątpliwości, co najmniej 
wątpliwości.

Już nie wspominam o aferze, o której pan mówi, 
że to największa afera… Nie, nie największa. Ale 
proszę mi wskazać urzędników z okresu 30 lat wol-
nej Polski, od roku 1989… W którym czasie został, 
że tak powiem, przyłapany na gorącym uczynku tak 
wysokiej rangi urzędnik? Ja sobie tego nie przy-
pominam. Jeżeli do tego jeszcze mówimy… A pan 
mówi: jakiś tam urzędnik, szef KNF – jakiś tam 
urzędnik. To właśnie pokazuje, że pan nie rozumie 
problemu. To jest człowiek, do którego ludzie muszą 
mieć największe zaufanie, on powinien być święt-
szy od papieża! Nie wiem, jakich jeszcze porównań 
mam tu użyć. I to nie jest jakaś tam afera, ale to jest 
najpoważniejsza afera w Rzeczypospolitej! Proszę to 
zrozumieć. I nie chodzi o to, jak wielkich pieniędzy 
to dotyczy, tylko o to, w jaki sposób to zrobiono, 
o czym mówiono, jak rozmawiano i jak konstruuje 
się prawo w Polsce. Ja już myślałem, że sprawy takie 
jak „lub czasopisma” już skończyły się w Polsce, 
a jednak nie, bo coś podaje się posłowi, on to zgłasza 
i nawet nie wie, co zgłasza, kiedy zgłasza, kto mu to 
dał, kto przygotował. Tak ma być tworzone prawo 
w Polsce? Nie!

mu zarzuty? Ależ nie, broniliście go, bo przecież jest 
niewinny, bo nie ma prawomocnego wyroku sądu. 
Kropeczka. To tak na marginesie, jeżeli chodzi o pew-
nego rodzaju standardy. Jeżeli już mówicie o polityce, 
to my pokazaliśmy taki standard…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…że jeżeli pada jakikolwiek cień, to taka osoba 

jest natychmiast eliminowana, nawet jeśli później się 
okaże, że była niewinna.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Jeszcze ostatnie zdanie, Pani Marszałek. Już nie 

będę tego drugiego prawa głosu wykorzystywał.
Mówicie państwo o największej aferze finansowej, 

o największej aferze w ogóle. Szanowni Państwo, 
zachowajmy pewnego rodzaju proporcje. Nie chciał-
bym odwoływać się do historii, no ale aż się prosi, 
żeby powiedzieć o różnych gigantycznych aferach. 
Już nie wspominam o FOZZ, w którym setki milio-
nów złotych wyprowadzono z państwa polskiego, 
czy choćby o tej aferze… Ile milionów, miliardów 
złotych zostało…

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, czas.)
…wyprowadzonych w aferze reprywatyzacyjnej. 

A za co pan Tusk odwoływał swoich ministrów kon-
stytucyjnych? Pamiętacie państwo…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
…jak spotykali się pod cmentarzem czy pod stacją 

benzynową? No, odwoływano ich. Tak?
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze, 

czas.)
Nie pamiętam, czy pani Zdrojewska, czy pan 

Czarnobaj… To była gigantyczna, największa 
w historii afera? Przy całym szacunku dla pana 
Chrzanowskiego – to był jednak tylko urzędnik, a nie 
minister konstytucyjny.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Leszek Czarnobaj, proszę bardzo.  

5 minut, Panie Senatorze. Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, spieszę się.)
Dobrze, to proszę się spieszyć.
(Senator Leszek Czarnobaj: Rozumiem, że jak 

rozpocznę…)
Policzę od tego momentu. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dobrze, dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!
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(senator L. Czarnobaj) kadrowych, o czym tutaj też była mowa – trzeba 
powiedzieć: okej, są olbrzymie wątpliwości co do 
tworzenia prawa, zostawmy to więc, poprowadźmy 
to inną ścieżką.

Na koniec to, o czym pan mówił i co wiele osób 
tu porusza, również pan Rulewski…

(Wicemarszałek Maria Koc: Minęło 5 minut, Panie 
Senatorze.)

Już, ostatnie 2 zdania, Pani Marszałek, bardzo 
panią proszę.

(Wicemarszałek Maria Koc: Ale już minęło 5 mi-
nut…)

Przysięgam, ostatnie 2 zdania.
Tu nie chodzi o to, żeby zabrać możliwość przej-

mowania banków za złotówkę, Panie Senatorze. Jak 
słusznie pan zauważył, do 2016 r. tak było. Ja również 
opowiadam się za tym, żeby były różne możliwości. 
Ale chodzi o to, żeby elementy procedury, kryteria tej 
procedury były zapisane w ustawie, żeby szczegóły 
zostały zapisane w rozporządzeniu ministra, które 
również mamy, a nie działo to się na takiej zasadzie, 
że stwarza się możliwość przejęcia za złotówkę, oczy-
wiście tam trzeba spełnić różne warunki, ale my wie-
my, jak to można spełnić. Wówczas Kazik z Antkiem 
będą robili wszystko, żeby te kryteria tak naruszyć, 
żeby można było przejąć. Jeżeli tak nie jest, to nie 
twórzmy takich możliwości. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska – 5 minut. Proszę bardzo.

Senator Barbara Zdrojewska:
Szanowni Państwo, chciałabym podziękować panu 

senatorowi Bobce za to, że zawsze przedstawia tu 
taki punkt widzenia, który nie jest partyjnym punk-
tem widzenia, lecz jest to jakaś refleksja nad tym, 
co się w Polsce dzieje. I chciałabym powiedzieć, że 
zawsze z przyjemnością słucham takich wywodów. 
Jednocześnie z przerażeniem i zaniepokojeniem słu-
cham tych wywodów, które są po prostu przekazami 
partyjnymi, a których musimy tu wysłuchiwać, te-
raz np. o tym, że nie było żadnej afery. Pan sena-
tor Bierecki nawet powiedział, że w ogóle nie było 
żadnego nagrania. To są przekazy, których jesteśmy 
świadkami. To jest ponura rzeczywistość. A za chwilę 
będziecie państwo zmieniali ustawę, którą jednogło-
śnie przegłosowaliście…

(Senator Leszek Czarnobaj: O Sądzie 
Najwyższym.)

Tak, o Sądzie Najwyższym. I my wtedy będziemy 
z państwa się śmiali, naprawdę.

A teraz zwracam się do pana senatora Mroza. Panie 
Senatorze, proszę mnie tu nie pouczać. Ja jestem se-

Teraz o tym, że czas na działanie służb. 
Oczywiście… Już pomijam to, kto te służby nad-
zoruje – a ten sam człowiek nadzoruje, rozlicza… 
No, w ogóle już pomijam tę kwestię, kwestię tego, 
że wszystko jest w jednych rękach. Ale przecież my 
mówimy o czymś innym, mówimy o tym, żeby dojść 
do sedna tworzenia prawa.

Teraz jest kwestia tego, czy ten człowiek może 
sprawować urząd, czy nie. Ja się nie domagałem jego 
dymisji. On sam się zdymisjonował. Ja również nie 
broniłem i nie bronię pana Kwiatkowskiego. On się 
sam broni. Skoro jego argumenty trafiają, to jest on 
nadal na stanowisku. No, już pominę wątek politycz-
ny…

Teraz jeszcze 2 słowa, jeśli pani marszałek pozwo-
li, w odniesieniu do tego, co powiedział pan profesor, 
pan senator. Panie Senatorze, państwo zawiodło. Ja 
cytuję tutaj to, co było przedmiotem obrad wszyst-
kich komisji, bo państwa reprezentanci w komisjach, 
w tych specjalnych komisjach, cały czas cytowali 
zdanie „Państwo zawiodło”, pokazując przy tym 
różne instrumenty. No więc ja uważam, że również 
tu, w zakresie tworzenia prawa państwo zawiodło. 
A już pchanie tego na siłę, żeby jednak to dopchnąć, 
pokazuje, że państwo kompletnie zawodzi. Ale z tym, 
że materia jest delikatna i wymaga długiego zasta-
nowienia się, analizy, zgadzam się całkowicie, Panie 
Profesorze. Nie spieszmy się w sprawie, która budzi 
tyle wątpliwości. Jest problem korupcyjny, niech więc 
służby go wyjaśnią, niech powstanie komisja śledcza, 
żeby pokazać, jakie funkcjonowały tu instrumenty.

Ostatnie zdanie dotyczące słów pana senatora 
Biereckiego. Nie ma go, ale mam nadzieję, że usłyszy. 
Bo on powiedział, że kiedy w SKOK-ach ktoś ukradł 
5 miliardów zł, to ukradła to szajka. Szajka! Nie, nie 
pracownicy SKOK-ów, to szajka tam się znalazła. Ale 
kiedy chodzi o Amber Gold, to już nie szajka! O, ci to 
już… Ci to z Tuskiem byli powiązani, oni na pewno 
coś tam kombinowali razem z Tuskiem…

(Senator Jan Rulewski: I z synkiem.)
…i tam jeszcze z innymi. Prawda? Zobaczcie, jaka 

to fajna konstrukcja myślowa: przypadkiem w SKOK-
ach znalazła się jakaś szajka, przywłaszczyła sobie 
5 dużych dych, ale w tej drugiej sprawie to już nie, 
oho, tam to cwaniaczki… Dlatego chciałbym, żeby 
te sprawy…

(Senator Robert Mamątow: Nikt tam nie przy-
właszczył…)

…mierzyć jednakową miarą, nie rzucać szybkich 
oskarżeń.

Jest też jedna kwestia, która jest najistotniejsza 
w całej tej sprawie. Otóż bezpieczeństwo finansów 
państwa jest sprawą nadrzędną, więc żeby uspokoić 
sytuację – oprócz działania w zakresie elementów 
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(senator B. Zdrojewska) twórcami systemu prawnego, który niejako dopuścił 
do takich patologii…

(Wicemarszałek Maria Koc: Pani Senator, czas.)
…jak patologia z szefem KNF”. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli senatorowie Bogdan Borusewicz, 
Leszek Czarnobaj i Grzegorz Bierecki.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków? Nie.
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu i Finansów 
Publicznych o ustosunkowanie się do przedstawio-
nych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o po-
datku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 998, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 998 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym 
podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne ma 2 cele. Są tu 
takie 2 zasadnicze elementy.

Pierwszy element to jest wprowadzenie nowej ulgi 
podatkowej, ulgi termomodernizacyjnej. Celem jest 
tu oczywiście zachęcenie właścicieli domków czy 
budynków jednorodzinnych do termomodernizacji. 
Ulga ta będzie dotyczyła oczywiście tych obiektów, 
które już funkcjonują, które zostały kiedyś tam wy-
budowane i które będą poddane termomodernizacji. 
Oczywiście jest określona kwota tej ulgi. Będzie to 
kwota do 53 tysięcy zł.

Oczywiście ta ulga niejako wpisuje się w wyzwa-
nia, przed którymi stoimy. Z jednej strony jest to 

natorem pierwszą kadencję, więc nie wiem, dlaczego 
pan mnie utożsamia z jakimiś aferami, z czymś takim. 
Jedyne afery, na które mogłam się napatrzeć przez 
ostatnie lata, to są wasze afery, tak, wasze afery, zro-
bione przez władzę, która jest w tej chwili. I to są afery 
związane z łamaniem konstytucji, najpoważniejszymi 
rzeczami, o których… Tak więc zgadzam się z panem, 
że ta afera nie jest najpoważniejsza. To nie jest najpo-
ważniejsza afera waszych rządów, bo były poważniej-
sze, te, które dotyczą łamania konstytucji i niszczenia 
ustroju naszego państwa, niszczenia sądownictwa itd. 
Ale zostawmy to, bo będzie jeszcze okazja, żeby o tym 
porozmawiać, gdy ta ustawa trafi do nas.

A dlaczego to jest afera? Jeszcze raz wytłumaczę, 
dlaczego to jest tak poważna i wielka afera. Dlatego że 
dotyczy instytucji, która powinna być poza wszelki-
mi podejrzeniami. Okazało się, że osoby zasiadające 
w takiej instytucji, szef takiej instytucji może być po-
woływany nawet z nie do końca jasnymi kwalifikacja-
mi… że taka osoba też nie do końca ma kwalifikacje 
moralne, że taka osoba była gdzieś tam, nie wiem, po-
sądzana o plagiat czy coś, już nie chcę w to wchodzić. 
Tyle, że tego typu polityka kadrowa, wasza polityka 
kadrowa rodzi pewnego rodzaju skutki i potem macie 
tego typu rzeczy. To zawsze… Ja nie wierzę, Panie 
Senatorze, że ta afera zostanie wyjaśniona, dlatego że 
widać powiązania, które tu są, pewne nitki. To nigdy 
nie zostanie wyjaśnione, dlatego że mamy powiąza-
nia personalne, to jest pewnego rodzaju pajęczyna, 
ośmiornica, która gdzieś tam się lokuje w pewnych 
urzędach. Mamy do czynienia z nepotyzmem, który 
wyszedł przy tej okazji.

Jeżeli miałoby tu być jakieś dobre działanie, to by-
łaby to nie tylko dymisja szefa KNF, ale też zastano-
wienie się nad rolą pana prezesa Narodowego Banku 
Polskiego w tej całej sytuacji, pana Glapińskiego, 
który do tej pory broni szefa KNF, nie wiem, z jakie-
go powodu. I nad tym proszę się zastanowić. Proszę 
się zastanowić, gdzie to wszystko sięga, skoro tak 
długo nie zareagowała prokuratura, skoro CBA nie 
zareagowało jak należy. Pozwoliło panu wyczyścić 
biurko, pozwoliło panu wyczyścić mieszkanie i do-
piero później wkroczyło. Służby tutaj nie zadziałały. 
Nie zadziałało tutaj państwo, a osoba, która jest naj-
większym podejrzanym, uzyskała na tydzień parasol 
ochronny. Tylko tak można o tym mówić.

Myślę, że ta władza, że państwo nie wyjaśnicie tej 
afery. Będzie konieczne powołanie komisji śledczej, 
która się tym zajmie, i będą przesłuchani najwyż-
si urzędnicy. A rola Ministerstwa Finansów w tym 
wszystkim… Powiem, że przemówienie pana mi-
nistra było zatrważające. Myślę, że przedstawiciel 
Ministerstwa Finansów powinien przyjść do nas i po-
wiedzieć: „Przepraszamy, źle się stało. My jesteśmy 
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(senator sprawozdawca K. Mróz) W dyskusji wzięli udział 2 senatorowie, pan sena-
tor Kleina oraz pan senator Jacek Włosowicz. Pan se-
nator Kleina podniósł kwestię tego, jak ustawa będzie 
mogła być wykorzystywana w przypadku osób, które 
prowadzą w domkach jednorodzinnych działalność 
gospodarczą, i podał przykład wynajmowania pokoi 
nad morzem. Pan minister uspokajał i wyjaśniał bar-
dzo szczegółowo, że takie osoby także będą mogły 
korzystać z ulgi termomodernizacyjnej. Będą mogły 
korzystać również z dotacji i zwolnienia dotyczącego 
dotacji.

Jeżeli chodzi o „Czyste powietrze”, to sam pa-
miętam, że jest tam chyba wpisane, że na działalność 
gospodarczą może być 30%… Żeby można było z tej 
dotacji skorzystać, budynek jednorodzinny może być 
w 30% wykorzystywany na działalność gospodarczą. 
Oczywiście różne formy opodatkowania rodzą okre-
ślone skutki przy wykorzystaniu ulg. To tyle. Ustawa 
uzyskała pozytywną opinię komisji.

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nie ma 
pytań.)

Dziękuję…
(Senator Robert Mamątow: Jest, jest.)
Jest? Tak?
Pan senator Mamątow, przepraszam. Proszę bar-

dzo.

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie: czy ta ulga będzie dotyczyła 

maksymalnej kwoty, do jakiej można skorzystać… 
Nie wiem, tam jest chyba 51 tysięcy zł. I czy tak 
samo osoba, która korzysta z tej minimalnej… Tzn. 
ma duży dochód i korzysta przykładowo, nie wiem, 
z 3 tysięcy… Czy wtedy ta ulga będzie w takiej samej 
wysokości?

Senator Krzysztof Mróz:
Ulga jest do 53 tysięcy zł. Żeby skorzystać z ulgi, 

to, po pierwsze, trzeba mieć dochód – w zależności 
od tego będzie… No i, po drugie, trzeba dokonać 
określonej inwestycji. I dopiero wtedy można taką 
kwotę odliczyć. Tak więc z jednej strony będzie tu 
decydowała wielkość inwestycji termomodernizacyj-

smog, a z drugiej strony określone wymagania zwią-
zane z ekologią. Warto docieplać nasze budynki, tak 
aby zużycie energii było mniejsze. Ta ulga oczywiście 
wprowadza taką zachętę.

Drugi element w tej ustawie to jest wprowadzenie 
zwolnienia z podatku dochodowego dotacji uzyskiwa-
nych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska – chodzi o słynny program 
rządowy „Czyste powietrze”. Gdyby ktoś uzyskał 
dzisiaj taką ulgę, to w świetle obecnie obowiązują-
cych przepisów prawnych musiałby zapłacić poda-
tek od dotacji. Chcemy, aby ustawa weszła w życie 
1 stycznia i aby osoby, które skorzystają z rządowego 
programu „Czyste powietrze”, programu na ponad 
100 miliardów zł, co warto podkreślić, nie musiały 
płacić podatku od tych dotacji.

Tych 2 elementów dotyczy procedowana ustawa. 
Był to oczywiście projekt rządowy. 

Ustawa została przyjęta jednogłośnie na posiedze-
niu komisji. Wniosek o przyjęcie ustawy bez popra-
wek złożył pan przewodniczący Grzegorz Bierecki.

Oczywiście w ramach dyskusji… Może inaczej. 
Biuro Legislacyjne przedstawiło 5 uwag do ustawy. 
Wszystkie te uwagi miały charakter doprecyzowują-
cy, technicznolegislacyjny. Nie miały one charakteru 
merytorycznego, czyli nie wychwytywały jakichś 
błędów. Przedstawiciel Ministerstwa Finansów, 
pan wiceminister, stwierdził, że wszystkie te uwagi 
nie niosą żadnych skutków, które uniemożliwiłyby 
uchwalenie ustawy, a nam zależy na tym, żeby ustawa 
weszła w życie z dniem 1 stycznia, aby – w szcze-
gólności odnosi się to do tego drugiego elementu – 
osoby, które będą podpisywały umowy, nie musiały 
płacić podatku od dotacji. Oczywiście 1 stycznia to 
jest bardzo istotny termin wejścia w życie tej ustawy. 
Chodzi o to, żeby podatnicy, którzy chcieliby skorzy-
stać z ulgi termomodernizacyjnej, wiedzieli już, jakie 
wydatki będą mogli do tego zaliczyć.

Taka uwaga, o której warto powiedzieć. Pan 
minister zobowiązał się… Jedną z uwag Biura 
Legislacyjnego było to, że ustawa jest napisana bardzo 
skomplikowanym językiem. Niektóre z uwag Biura 
Legislacyjnego dotyczyły uproszczenia czy doprecy-
zowania ustawy, by była ona bardziej zrozumiała, tak 
powiedzmy. Ministerstwo Finansów zadeklarowało, 
że przedstawi na stronie internetowej ministerstwa 
określone wytyczne bardzo prostym językiem, tak 
aby wszyscy mogli… przedstawi jasnym, potocznym, 
zrozumiałym językiem dość skomplikowane zapisy, 
które muszą być… No, mówimy tu o przepisach pra-
wa. Chcemy, aby były one realizowane i aby nie było 
jakichś kolejnych furtek. Jak powiedziałem, ustawa 
została przyjęta.
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(senator K. Mróz) Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1000, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1000 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Krzysztofa Mroza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krzysztof Mróz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przedmiotowa ustawa była analizowana przez 

Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Wszystkie 
zapisy tej ustawy, których jest bardzo wiele, mają 
na celu wzmocnienie pewnego nadzoru Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz rozszerzenie kompe-
tencji Krajowej Administracji Skarbowej, nadanie 
nowych kompetencji w zakresie pozyskiwania infor-
macji, wzmocnienia nadzoru. Ta ustawa czy ta nowe-
lizacja ustawy wpisuje się w cały ciąg działań rządu 
dotyczących wzmacniania Krajowej Administracji 
Skarbowej w celu zapobiegania możliwości wyłudza-
nia podatku w różnych obszarach. Był to oczywiście 
rządowy projekt ustawy.

Do tej ustawy nasze Biuro Legislacyjne zgłosiło  
10 propozycji poprawek, 10 uwag. One miały róż-
ny charakter doprecyzowujący, uzupełniający, 
ujednolicający. Była długa dyskusja nad tą ustawą. 
Ministerstwo Finansów nie zgodziło się na żadną 
z zaproponowanych przez Biuro Legislacyjne po-
prawek, twierdząc, że nie są one konieczne. Zresztą 
nasze Biuro Legislacyjne na te 10 poprawek… Nie 
każda z tych uwag kończyła się projektem poprawki, 
bo w uwagach nr 5–8 nie było żadnych propozycji 
poprawek, tylko były pewne sugestie, pytania do mi-
nisterstwa w ramach tych zgłoszonych uwag.

Wpłynęło także pismo od Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. Niestety, to pismo wpłynęło w ostatniej 
chwili. Pan minister stwierdził, że nie znał jego treści. 
Pismo wpłynęło dosłownie na kilka godzin przed 
rozpoczęciem posiedzenia komisji, więc nie wszyscy 
mogliśmy tak dokładnie z uwagami prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych się zapoznać.

Pan minister obecny na posiedzeniu komisji za-
pewnił, że projekt ustawy był konsultowany z preze-
sem czy dokładniej z panią prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych i że w miarę możliwości te uwagi 
zostały złożone… Ze względu na to, że pismo wpły-
nęło tak późno do komisji, przewodniczący Grzegorz 
Bierecki prosił, żeby senatorowie z nim się zapoznali 
i ewentualnie, jeżeli będą jakieś uwagi, w debacie bę-
dzie można do tych propozycji poprawek się odnieść.

W debacie wziął udział tylko 1 senator, pan sena-
tor Włosowicz, który przejął proponowane poprawki 
nr 1 i 4 Biura Legislacyjnego. Pan przewodniczący 
Bierecki złożył wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek i wniosek pana przewodniczącego Grzegorza 

nych, a z drugiej strony – wielkość dochodu. No, nie 
można odliczyć wydatków w większej kwocie niż 
kwota dochodu, który się ma. Niemniej jednak jest 
ustalone, że niezależnie od tego, jakich inwestycji 
dokonamy i jaki będziemy mieć dochód, ta ulga nie 
może przekroczyć kwoty 53 tysięcy zł. Ale oczywi-
ście ona może być mniejsza. Jeżeli ktoś ma mniejszy 
dochód, to wykorzysta tę ulgę w proporcjonalnie 
mniejszej kwocie.

(Senator Robert Mamątow: Przepraszam… Czyli, 
jak rozumiem, całych tych 100 miliardów zł będzie…)

Ale, Panie Senatorze, pan tutaj mówił o drugim 
elemencie, a mianowicie o programie „Czyste powie-
trze”. I tutaj dotacja może być do 90%, w zależności 
od dochodu. I jest taki element, żeby osoby, które 
dostały dotację, np. 90% albo 30% – to w zależności 
od dochodu – czy tam 40%, bo tam są takie progi, nie 
musiały od tej dotacji płacić podatku. To jest drugi 
element.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Filip Świtała: Nie.)

Nie. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głos z sali: 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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz niektórych innych 
ustaw.
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(senator sprawozdawca K. Mróz) dzie można na każdym etapie i z każdego powodu 
wystąpić o informację dotyczącą kont bankowych? 
Czy są jakieś zastrzeżenia w tym zakresie, w sensie 
procedury?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Cybulski: Czy mógłby pan senator drugie py-
tanie jeszcze bardziej uszczegółowić? Dobrze? Bo 
chciałbym szczegółowo odpowiedzieć na to pytanie.)

Panie Ministrze, w odniesieniu do zasad służby 
w Służbie Celno-Skarbowej napisane jest: rozszerze-
nie możliwości awansu na wyższy stopień służbowy 
z pominięciem wymaganego okresu pełnienia służby. 
Czemu ma służyć skrócenie służby…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję, już rozumiem.
Odpowiadam na pierwsze pytanie. Szanowny 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, chciałbym przede 
wszystkim podkreślić, że te zmiany, które są w tej 
chwili proponowane, te zmiany, które są już uchwalone 
przez Sejm, to zmiany, które dotyczą przede wszyst-
kim usprawnienia działania Krajowej Administracji 
Skarbowej, uszczelnienia systemu podatkowego. 
I tak przede wszystkim musimy na to spojrzeć. I je-
śli chodzi o pierwsze pytanie, to dodatki kontroler-
skie czy wszelkiego rodzaju dodatkowe uposażenia, 
gdy mówimy o działaniach Krajowej Administracji 
Skarbowej, chcemy oprzeć na rzeczywistych działa-
niach, realnych działaniach funkcjonariuszy, pracow-
ników służby cywilnej. Takie też będą nasze dążenia, 
w tym kierunku będziemy szli. M.in. ta dzisiejsza 
ustawa, projekt ustawy, to element tego właśnie kie-
runku działania. W związku z tym jest urealnienie 
działań pracowników i funkcjonariuszy oraz lepsze 
motywowanie tychże funkcjonariuszy i pracowników 
służby Krajowej Administracji Skarbowej. I to jest 
główny cel, to jest najważniejsze.

Jeśli chodzi o drugi punkt, to chodzi tu o konty-
nuację pierwszego, czyli o motywację do działania. 
Nie musimy czekać ileś tam lat, przez jakiś czas, 
żeby stwierdzić, że funkcjonariusz działa naprawdę 
bez zarzutu, działa bardzo dobrze, ma bardzo dobre 
efekty, co odróżnia go od działań innych funkcjo-
nariuszy. W związku z tym wydaje mi się, a nawet 
jestem pewien, że powinniśmy tutaj zastosować jakiś 
wariant bardziej motywacyjny, który będzie skłaniał 
funkcjonariuszy do lepszego działania, do lepszej 
służby dla dobra Rzeczypospolitej.

Jeśli chodzi o trzeci punkt, to… Oczywiście ja 
rozumiem, że pan senator myślał może o czymś tro-
chę innym. Tutaj nie chodzi o wgląd w konta ban-
kowe – bo my mamy dostęp do kont bankowych. Tu 
chodzi o to, żeby uporządkować system korzystania 

Biereckiego został przyjęty, więc już nad tymi po-
prawkami nr 1 i 4 nie głosowaliśmy.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został 
przyjęty i jest pozytywna opinia Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych do tego projektu ustawy. 
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 widzę chętnych.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Paweł Cybulski: Nie.)

Nie.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Czarnobaj.
Zapraszamy pana ministra. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, czy mógłby pan przybliżyć punkt 

dotyczący zasad służby w Służbie Celno-Skarbowej, 
modyfikacji zasad ustalania dodatku kontrolerskie-
go i orzeczniczego? Jakby w 2 słowach mógł pan 
minister przybliżyć, na czym ta modyfikacja polega 
w stosunku do dzisiaj funkcjonującego zapisu… To 
po pierwsze.

Po drugie, rozszerzenie możliwości awansu na 
wyższy stopień służbowy z pominięciem wymaga-
nego okresu pełnienia służby. Dlaczego państwo to 
robicie? Czemu to ma służyć? M.in. czas służby był 
ważny przy awansowaniu, a państwo chcecie zmienić 
tę sytuację, czyli, jak rozumiem, mieć możliwość 
nagradzania w formie awansu osób, które pracują 
krótko. Ale co leży u podstaw tego rozszerzenia?

I jeszcze jedno pytanie, Panie Ministrze. Czytając 
dyskusję, która była w Sejmie, dotyczącą wglądu 
w konta bankowe… Czy prawdą jest, że teraz bę-
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(podsekretarz stanu P. Cybulski) duże zaległości i nie mieliśmy możliwości egzekwo-
wania tychże zaległości, dlatego że były to słupy, 
tak jak powiedziałem wcześniej. W związku z tym 
bardzo zależy nam na tym, żeby nie robić niereal-
nych działań, zwłaszcza takich wielkich działań, które 
przysparzają olbrzymich strat budżetowi państwa, 
które powodują niepotrzebne zaangażowanie służb 
skarbowych, które powodują niepotrzebny ferment. 
I głównie o to mi chodzi. Są rzeczywiście przypad-
ki, kiedy sąd orzeka w pojedynczych sprawach… 
Niejednokrotnie orzeka słusznie, ale zdarza się, że 
przeciwko tym postanowieniom, decyzjom urzędów 
skarbowych czy innych organów podatkowych… To 
ma miejsce, pomyłki się zdarzają. Sąd prawomocnie 
orzeka, w związku z czym… Ale ja bym tutaj nie mó-
wił o pojedynczych sprawach. Ja przede wszystkim 
mówiłbym o tych sprawach, które spowodowały tak 
duże kłopoty, o których w tej chwili mówimy, jeśli 
chodzi o lata poprzednie, jeśli chodzi o uszczelnienie 
systemu podatkowego, o tym, jak dużo wtedy było 
wątpliwych działań podejmowanych przez służby 
skarbowe, a urzędnicy mimo tych wątpliwych działań 
byli wyjątkowo dobrze nagradzani. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, za odpowiedzi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Paweł Cybulski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisał się pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chciałbym przekazać panu i państwu kilka spo-

strzeżeń, które dotyczą codziennego życia. Ja oczywi-
ście zgadzam się z panem ministrem, że wszystko to, 
co dotyczy ścigania osób dokonujących przestępstw 
w zakresie płacenia podatków… że takie osoby po-
winny być ścigane z całą stanowczością. Ja czekam 
na to, aż ktoś kiedyś powie o Polsce, że Polska jest 
krajem, w którym tylko 2 rzeczy są pewne: to, że 
umrzemy, i to, że zapłacimy podatki. To jest kieru-
nek słuszny, pod którym ja się również podpisuję, 
natomiast chcę zapytać, Panie Ministrze, o coś in-
nego. Można robić rzeczy, które z uszczelnianiem 
nie będą miały nic wspólnego, można robić rzeczy, 
które… Ja nie będę mówił o szczegółach, żeby nie 
wchodzić w wątek polityczny, tylko przytoczę kazus 
pana Kluski, o ile dobrze pamiętam nazwisko. To jest 
przykład tego, jak w ramach dobrych intencji co do 
zwiększania przychodów państwa doprowadzono do 
upadku firmy. Jak się ogląda film ,,Układ zamknięty’’, 

z tego dostępu do kont bankowych po to, żebyśmy 
mogli działać zgodnie z literą prawa, zgodnie z za-
sadami państwa demokratycznego. W związku z tym 
ustawa bardziej precyzuje zasady działania Krajowej 
Administracji Skarbowej w przypadku, kiedy mamy 
dostęp do konta bankowego. Tutaj, w ustawie, są 
już bardziej szczegółowo te wymagania określone. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Szanowny Panie Ministrze, jeśli chodzi o to, co 

dotyczy dodatku kontrolerskiego, to powiedział pan: 
będziemy nagradzali za rzeczywistą działalność. Ja 
oczywiście zadaję te pytania jako osoba, która nigdy 
nie miała z tym styczności, ani z punktu widzenia 
kontrolowanego, ani… No, nigdy nie byłem w urzę-
dzie skarbowym – tak to w skrócie nazwijmy – a więc 
nie znam takiej sytuacji. Bardziej znam ją z opisów 
pewnych zdarzeń. Czy za rzeczywistą działalność, 
Panie Ministrze, można uznać działania w następu-
jącej sytuacji? Oto kontrolujący wykrywa jakieś tam 
niezgodności, wydaje się decyzję o zwrocie należ-
nych kwot, jeśli chodzi o podatki, kontrolujący dostaje 
wynagrodzenie, bo, jak to pan minister powiedział, 
rzeczywiście działa, ale po 3 czy 4 latach okazuje się, 
że sąd orzeka, iż absolutnie nie ma tu żadnego powo-
du, który by zmuszał urząd skarbowy do nałożenia 
jakiejkolwiek kary czy zajęcia jakiekolwiek konta. 
Czy według pana ministra tego rodzaju działanie to 
jest rzeczywiste działanie, czy… W którym momen-
cie ten kontroler dostanie tę nagrodę za rzeczywiste 
działanie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski:
Odpowiadam. Działania rzeczywiste to są działa-

nia, które przysparzają w sposób zgodny z prawem, 
rzeczywisty dochody do budżetu państwa. Mamy tu 
na myśli nie sąd, o którym pan tu wspominał, tzn. 
nie przypadki pojedyncze, a bardziej praktykę, jaka 
miała miejsce w latach wcześniejszych, w roku 2013, 
2014, 2015, kiedy to mieliśmy wirtualne przypisy do 
budżetu państwa, kiedy mieliśmy wiele miliardów 
przypisane… Chodzi o przypisy podatkowe, o zale-
głości w związku ze słupami podatkowymi – podmio-
tami, które w gruncie rzeczy nie istniały. Mieliśmy 
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(senator L. Czarnobaj) komisji… Czytam zapis dyskusji, która była prowa-
dzona w Sejmie. Właściwie nawet z bliżej nieokreślo-
nych względów analitycznych urzędnik państwowy 
będzie miał dostęp, pracownik krajowej administracji 
będzie miał dostęp do kont. To również stwarza moż-
liwość korzystania w różnych celach…

I dlatego istotą państwa jest to, że państwo ściga 
z całą bezwzględnością przestępców, ale również pań-
stwo z wielką determinacją chroni porządnego obywa-
tela przed tym, żeby nie inspirować takich sytuacji, tak 
jak powiedziałem, jak ta z żarówką za 5 zł czy za 10 zł, 
dwiema instancjami czy aż do wyczerpania wszystkich 
instancji, po to by ukarać takiego podatnika.

Dlatego też tworzenie tych systemów, o których 
pan mówił, jest istotne w tych właśnie fragmentach. 
Bo prawo, które ma służyć ściganiu obywateli, nie 
jest dobrym prawem. Jest prawem zbyt represyjnym 
i przy różnych ludzkich słabościach – ja nie mówię 
tutaj o słabościach politycznych, ale o różnych słabo-
ściach – może być wykorzystywane w złych celach. 
I dlatego ważny jest system zabezpieczeń przed błę-
dami, niechęcią, działaniem z innych pobudek. I to 
poddaję pod rozwagę. Tworzenie takiego systemu, 
który jest zbyt represyjnym systemem, prowadzi do 
trochę innych skutków.

A ja osobiście całkowicie się podpisuję pod tym, 
że to, co dotyczy ścigania osób, które uchylają się 
czy wręcz oszukują w zakresie płacenia podatków… 
Tak jak powiedziałem wcześniej, doczekamy takich 
czasów, że w Polsce te dwa segmenty pewności, przy 
czym jednym z nich jest zapłacenie podatków, będą 
rzeczywistością. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią teraz przy-
stąpimy do rozpatrzenia punktu jedenastego oraz 
punktów dotyczących ratyfikacji, tj. punktów dwu-
dziestego siódmego, dwudziestego ósmego oraz dwu-
dziestego dziewiątego.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administra-
cyjnymi.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1008, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1008 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
w kwestii formalnej…) 

który został nakręcony na kanwie tych autentycznych 
wydarzeń… Ta historia nie jest wymyślona. Ja po pro-
stu chcę powiedzieć, że to, co dotyczy rygorystycz-
nych działań wobec osób, które dokonują przestępstw 
podatkowych, jest rzeczą, pod którą się wszyscy 
podpisują, ale jest kwestia tego typu, żeby państwo 
miało pewne zabezpieczenia, tak aby do sytuacji, 
w których… Pan mówi, że pomyłki się zdarzają. Panie 
Ministrze, ja wiem, że nam, ludziom, którzy nie pro-
wadzą działalności gospodarczej, łatwo powiedzieć: 
trudno, pomyłka się zdarzyła, ale każdemu może się 
zdarzyć. Chciałbym, Panie Ministrze, żeby ten rodzaj 
myślenia był daleki urzędnikom, szczególnie tych 
służb, które pan reprezentuje. Gdzie jak gdzie, ale 
w państwa działalności pomyłka nie może się zda-
rzyć. I dlatego pytałem o ten system nagradzania. To 
jest ludzkie i normalne: skoro nagradzają mnie, jak 
coś wykryję, no to będę wykrywał. A że się później 
okaże, że jednak byłem w błędzie? Trudno, przecież 
błędy się zdarzają.

I, Panie Ministrze, żeby daleko nie szukać, try-
wialny, banalny przykład. Przecież panie, które z tą 
żarówką… Oczywiście to jest bardzo trywialny przy-
kład. Te panie, które pojechały z tą żarówką – podej-
rzewam – kwalifikują się do otrzymania nagrody, bo 
wykryły bardzo ważne uszczuplenie dochodu. Ja bym 
jednak wolał, Panie Ministrze, żeby urząd skarbowy 
czy, zgodnie z nomenklaturą, Krajowa Administracja 
Skarbowa działała według systemu, jakby dzieląc 
nurty działania.

Jedną rzeczą, tak jak pan minister powiedział, są 
słupy, czyli osoby dopuszczające się różnego rodza-
ju… czy robiące wszystko, żeby oszukać państwo 
polskie w zakresie płacenia podatków. No to tutaj 
trzeba działać z dużą… inaczej: z całą bezwzględno-
ścią. Ale chyba gros podatników to są ludzie, którzy 
jednak w sposób uczciwy i normalny płacą podatki. 
I ja chcę powiedzieć, że rozmawiam przede wszyst-
kim z ludźmi, którzy prowadzą wiele lat działalność 
gospodarczą. Ich odczucia… Może są w błędzie, ale 
ja mówię o ich odczuciach. Mówią, że jeśli chodzi 
o kwestię traktowania ich jako potencjalnych osób, 
które mogą, jak to oni mówią, skręcić coś na podat-
kach, to jeszcze tak nie było.

Jeżeli dołożymy do tego, że teraz każdy urzędnik 
mający legitymację będzie mógł wejść i robić to, co 
uważa za stosowne – mówiąc krótko: wejście na legi-
tymację – to przypomina to poprzednie czasy, kiedy 
taka podłużna legitymacja z napisem „pracownik 
urzędu skarbowego” wszystko w Polsce otwierała. 
I moje pytania i wątpliwości idą w tym kierunku.

Jeżeli do tego dołączymy informację, którą prze-
czytałem – nie wiem, ile w niej jest prawdy, nie mo-
głem ze względów rodzinnych być na posiedzeniu 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

(wicemarszałek A. Bielan) Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej. 
Zatem co do swojej istoty ustawa rozszerza zakres 
kognicji sądu administracyjnego na sprawy dotyczące 
wiz Schengen, o których mowa w art. 2 pkty 2–5 
kodeksu wizowego.

W proponowanym stanie prawnym sąd admi-
nistracyjny będzie właściwy w sprawach skarg na 
decyzję o odmowie wydania wizy, cofnięciu lub 
unieważnieniu wizy Schengen oraz na działalność 
konsula we wspomnianym zakresie. Właściwym 
w przedmiotowych sprawach będzie wojewódzki sąd 
administracyjny, na którego obszarze właściwości ma 
siedzibę urząd obsługujący ministra właściwego do 
spraw zagranicznych.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 2 miesięcy 
od dnia ogłoszenia.

Jeżeli chodzi o przebieg samego posiedzenia ko-
misji, to oprócz państwa senatorów obecni byli przed-
stawiciele MSZ, pani Beata Brzywczy, zastępca dy-
rektora Departamentu Konsularnego, przedstawiciel 
Komisji Europejskiej oraz przedstawiciel Naczelnej 
Rady Adwokackiej. Pani dyrektor dodatkowo jeszcze 
szczegółowo omówiła takie najważniejsze procedu-
ralne przepisy nowelizacji. Wśród tych przepisów 
czy rozwiązań… Może przytoczę tylko taki, że w ra-
mach postępowania sądowego obowiązki konsula bę-
dzie wykonywał przedstawiciel Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych. Tym sądem właściwym, o którym 
mowa w ustawie, będzie oczywiście Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie. Ma to oczywiście 
usprawnić przebieg samego postępowania. Z uwagi na 
względy praktyczne, które sprowadzają się do tego, 
że mamy wielość organów, czyli wielość konsulów, 
zdecydowano, że te czynności będzie wykonywał 
właśnie minister spraw zagranicznych. Chodzi tutaj 
o zapewnienie właściwego przygotowania dokumen-
tacji, która jest kierowana do sądów. Jednocześnie 
zapewni się kontrolę i nadzór MSZ nad czynnościami 
wykonywanymi przez konsulów. Stroną postępowa-
nia, tak jak powiedziałem, nadal będzie konsul, ale 
reprezentowany przez właściwie umocowanego przez 
ministra pracownika MSZ.

W projekcie wprowadzono również odstępstwo 
od zasady przewidzianej w ustawie – Prawo o po-
stępowaniu przed sądami administracyjnymi, że od-
powiedź na skargę wraz z aktami sprawy wnosi się 
do sądów w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. 
Zaproponowano tutaj wydłużenie tego terminu do 
60 dni liczonych od dnia złożenia skargi do konsula, 
co jest także spowodowane rozproszeniem urzędów 
konsularnych, trudnościami w komunikacji, w obiegu 
dokumentów.

Właściwie to wszystkie zagadnienia merytorycz-
ne. Ta ustawa nie budziła na posiedzeniu żadnych 
kontrowersji, nie budziła również żadnych kontrower-
sji u legislatora senackiego, w związku z czym podda-

Tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, tak 

mi się przypomniało, że nie zapytał pan ministra, 
czy nie chciałby się odnieść do dyskusji. Ale to już 
trudno, przepadło.)

(Senator Alicja Zając: Jak pan minister by chciał…)
Proszę zajrzeć do regulaminu. Ja pytam wtedy, 

kiedy są wnioski o charakterze legislacyjnym. Wtedy 
pan minister ma prawo się do tych wniosków odnieść. 
A pan takich wniosków, przypomnę, nie złożył.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tylko?)
(Senator Alicja Zając: Pogadaj z ministrem, jak 

chcesz.)
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Marka 
Pęka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Dobrze widzieć pana senatora zdrowego.

Senator Sprawozdawca  
Marek Pęk:
Wzajemnie, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji o uchwa-
lonej przez Sejm w dniu 9 listopada bieżącego roku 
ustawie o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu 
przed sądami administracyjnymi.

Uchwalona przez Sejm ustawa zakłada zmiany 
regulacji dotyczących kontroli decyzji wizowych 
wydanych przez konsula poprzez zagwarantowanie 
możliwości złożenia środka odwoławczego do sądu 
w sprawach wydania wiz.

Geneza tej ustawy tkwi w orzeczeniu Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 grudnia 
2017 r., w którym Trybunał orzekł, że procedura wy-
dawania przez konsula wizy, o której mowa w art. 2 
kodeksu wizowego, tzw. wizy Schengen, na pewnym 
etapie postępowania powinna gwarantować środek 
odwoławczy do sądu. W następstwie wyroku wyda-
nego w dniu 21 grudnia 2017 r. Komisja Europejska 
wystosowała do rządu RP pismo, w którym zobligo-
wała władze polskie do przedstawienia propozycji 
zmian w tym zakresie, tak ażeby prawo polskie było 
zgodne z orzeczeniem, o którym powiedziałem.

Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów 
prawnych sądy administracyjne są właściwe tylko 
w sprawie wiz wydanych cudzoziemcowi będącemu 
członkiem rodziny obywatela państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, państwa członkowskie-
go Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu 
EFTA, strony umowy o Europejskim Obszarze 
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(senator sprawozdawca M. Pęk) 9 listopada 2018 r. ustawie o ratyfikacji Poprawek 
do Protokołu montrealskiego w sprawie substancji 
zubożających warstwę ozonową, sporządzonego 
w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych 
w Kigali dnia 15 października 2016 r. Po rozpatrzeniu 
ustawy na posiedzeniu w dniu dzisiejszym komisje 
wnoszą o uchwalenie załączonego projektu uchwały.

Może króciutko powiem kilka zdań o tym, na 
czym będą polegały te zmiany. Poprawki z Kigali 
stanowią uzupełnienie protokołu montrealskiego 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową. 
Wynikające z protokołu montrealskiego zobowiąza-
nia dla państw rozwiniętych, w tym Polski, dotyczą 
przede wszystkim całkowitej redukcji produkcji i zu-
życia 40 substancji zubożających warstwę ozono-
wą, tzw. substancji kontrolowanych. Ponadto zapisy 
protokołu wprowadzają mechanizmy nadzoru nad 
rynkiem substancji kontrolowanych w postaci corocz-
nej sprawozdawczości oraz systemu licencjonowania 
importu i eksportu substancji kontrolowanych, w tym 
zawierających je mieszanin. Poprawki z Kigali zosta-
ły uzgodnione na spotkaniu stron protokołu w Kigali, 
w Ruandzie w październiku 2016 r. i wejdą w życie 
1 stycznia 2019 r. Jest to kolejna zmiana protokołu 
montrealskiego. Wszystkie przyjęte wcześniej 4 po-
prawki zostały przez Polskę ratyfikowane.

Poprawki z Kigali wprowadziły następujące uzu-
pełnienia do protokołu. Rozszerzono listę substancji 
kontrolowanych o 19 substancji z grupy wodoroflu-
orowęglowodorów, z angielskiego HFC, wykorzy-
stywanych podobnie jak zamienniki substancji zu-
bożających warstwę ozonową, ale będących gazami 
cieplarnianymi o bardzo wysokich wartościach global 
warming potential, czyli bardzo silnie wpływających 
na zmianę klimatu.

Wprowadzono harmonogramy redukcji tych sub-
stancji odrębne dla krajów rozwiniętych i krajów 
rozwijających się. Rozszerzono obowiązek prze-
kazywania rocznych sprawozdań do Sekretariatu 
Ozonowego o sprawozdania dotyczące produkcji, 
importu i eksportu substancji HFC. Rozszerzono 
obowiązek licencjonowania importu… Objęto wy-
cofywanie substancji HFC w krajach rozwijających 
się systemem dofinansowania w ramach Funduszu 
Wielostronnego protokołu.

Polska jako państwo członkowskie Unii 
Europejskiej wypełnia wszystkie zobowiązania do-
tyczące wycofywania substancji HFC, wynikające 
z legislacji Unii Europejskiej, które już w chwili 
obecnej są bardziej restrykcyjne niż zobowiązania 
wynikające z poprawek z Kigali, dlatego też raty-
fikacja poprawek nie spowoduje dla Polski żadnych 
konsekwencji legislacyjnych lub dodatkowych obo-
wiązków dla przedsiębiorców.

Poprawkę ratyfikowało już 60 państw, w tym 
większość państw członkowskich Unii Europejskiej.

no ją pod głosowanie i przyjęto bez poprawek, co ja 
również, jako sprawozdawca, rekomenduję Wysokiej 
Izbie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

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 zgłoszeń.

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 siódmego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., 
przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1012, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1012 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Środowiska, senator Alicję Zając, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie z osobami 

towarzyszącymi! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu połączonych 

komisji sprawozdanie o uchwalonej przez Sejm w dniu 
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(senator sprawozdawca A. Zając) zywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popiera-
nia i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1013, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1013 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicz-
nych i Unii Europejskiej, senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Głos z sali: Nie ma go.)
(Rozmowy na sali)
Ogłaszam 5 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 11  
do godziny 20 minut 22)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagranicz-

nych i Unii Europejskiej, senatora Ryszarda Majera, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dotyczące 
ustawy o ratyfikacji Porozumienia między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii o za-
kończeniu obowiązywania Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Rumunii w spra-
wie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, spo-
rządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Umowa ta ma kształt podobny do wcześniejszych 
umów, z których zrezygnowaliśmy podczas ostat-
nich posiedzeń Senatu w ramach Unii Europejskiej. 
Funkcjonowanie takich umów nie jest wymagane 
i Unia Europejska rekomenduje, by je sukcesywnie 
rozwiązywać.

Komisja przychyliła się do tego stanowiska. Nie 
było dyskusji. Tak że komisja rekomenduje Wysokiej 
Izbie poparcie tej ratyfikacji.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

Projekt 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.

W kontekście ratyfikacji istotna jest również 
kwestia dotycząca ochrony klimatu. HFC jako gazy 
cieplarniane o bardzo istotnym wpływie na zmiany 
klimatu objęte są również zakresem konwencji klima-
tycznej oraz protokołu z Kioto. Poprawki z Kigali nie 
zmieniają tego stanu, wprowadzają jedynie specjalne 
podejście zmierzające do ich szybszego wycofania 
z obrotu. Z uwagi na to oraz w kontekście zbliżającego 
się posiedzenia COP24, konferencji klimatycznej, któ-
rego gospodarzem będzie Polska, ratyfikacja popra-
wek z Kigali będzie dodatkowym elementem pokazu-
jącym społeczności międzynarodowej zaangażowanie 
Polski w walkę w zakresie klimatu. W związku z tym 
przyjęcie ustawy ratyfikacyjnej jest jak najbardziej 
zasadne. Dziękuję bardzo…

A, przepraszam, dodam jeszcze, że nie było dys-
kusji. Komisja jednogłośnie podjęła proponowaną 
ustawę.

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? Nie widzę chętnych.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych zostali upoważnieni minister środowiska 
oraz minister spraw zagranicznych.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej minutę zapytania do przedsta-
wiciela rządu związane z omawianym punktem po-
rządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

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 ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowią-
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Ratyfikacja ta jest podobna do ratyfikacji o zakoń-
czeniu obowiązywania umowy z rządem Rumunii. 
W związku z tym Komisja Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej Senatu rekomenduje Wysokiej 
Izbie również przyjęcie tej ratyfikacji bez uwag. 
Dyskusji na posiedzeniu komisji nie było.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie.

Projekt 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.

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych Piotr Wawrzyk: Nie.)

Dziękuję.
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.

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.

Zarządzam przerwę do jutra do godziny 9.00.

(wicemarszałek A. Bielan)

Czy przedstawiciele rządu pragną zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagra- 
nicznych Piotr Wawrzyk: Nie.)

Dziękuję.
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.

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 dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu 
obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajem-
nej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie 
dnia 16 lipca 1993 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1014, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1014 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, senatora Ryszarda 
Majera, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Ryszard Majer:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 25)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Michał Seweryński, Adam Bielan i Bog-
dan Borusewicz)

Wicemarszałek Maria Koc:
Szanowni Państwo, wznawiam obrady.
Informuję, że do rozpatrzenia punktu piętnastego, 

tj. ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych 
oraz niektórych innych ustaw, oraz punktu szesnaste-
go, tj. ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektó-
rych innych ustaw, przystąpimy po godzinie 14.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1011, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1011 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Aleksandra Szweda, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa o ciszę, bo pan senator sprawoz-

dawca wszedł już na mównicę.
Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym przedstawić sprawozdanie ze wspólne-

go posiedzenia Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji z dnia 
20 listopada, które zajmowały się inicjatywą Senatu 
w zakresie nowelizacji ustawy – Kodeks postępowa-
nia cywilnego.

Proponowana nowelizacja ma na celu dostosowa-
nie prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 3 października 2017 r., sygnatura akt SK 31/15, 
stwierdzającego niezgodność art. 7781 ustawy z dnia 
17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne-listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilne- r. – Kodeks postępowania cywilne- – Kodeks postępowania cywilne-
go w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd 

tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spół-
ce jawnej klauzuli wykonalności przeciwko byłemu 
wspólnikowi tej spółki niebędącemu już wspólnikiem 
w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, w której 
wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce 
jawnej, z art. 45 ust. 1, jeśli chodzi o naruszenie prawa 
do odpowiednio ukształtowanej procedury, z art. 64 
ust. 1, jeśli chodzi o pozbawienie możliwości obrony 
praw majątkowych byłego wspólnika, oraz z art. 77 
ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli 
chodzi o zamknięcie drogi do sądu. W związku z tym 
zachodzi konieczność dostosowania systemu prawa 
do wyroku Trybunału Konstytucyjnego również 
w wypadku, gdy w tytule egzekucyjnym wskazane 
są innego rodzaju spółki osobowe niż spółka jawna.

Rekomendowane rozwiązanie polega, po pierw-
sze, na dodaniu w art. 7781 zdania drugiego w brzmie-
niu „Nie dotyczy to osoby, która w chwili wszczęcia 
postępowania w sprawie, w której został wydany 
tytuł egzekucyjny przeciwko spółce, nie była już jej 
wspólnikiem”; po drugie, na postanowieniu, że do po-; po drugie, na postanowieniu, że do po-
stępowań o nadanie klauzuli wykonalności przeciwko 
wspólnikowi spółki partnerskiej, spółki komandyto-
wej lub spółki komandytowo-akcyjnej wszczętych 
przed dniem wejścia w życie projektowanej regulacji 
stosuje się przepis art. 7781 w brzmieniu nadanym 
w projekcie nowelizacji ustawy. Ustawa ma wejść 
w życie po 14 dniach.

Omawiany projekt był szeroko konsultowany, 
a swoje opinie przedstawiły Prokuratoria Generalna 
Rzeczypospolitej Polskiej, Naczelna Rada Adwokacka, 
Ministerstwo Sprawiedliwości, Ogólnopolska 
Federacja Doradców Restrukturyzacyjnych 
i Syndyków, Związek Banków Polskich, Sąd 
Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa i Krajowa 
Rada Komornicza. W większości były to opinie 
pozytywne. Podnoszono w nich m.in. argument, iż 
niniejsza nowelizacja będzie wpływać pozytywnie 
na przedsiębiorczość, ponieważ ograniczy ryzyko 
wspólników spółki osobowej wynikające z prowadze-
nia działalności gospodarczej, tzw. ryzyko prawne, 
gdyż przedmiotowa regulacja wykluczy możliwość 
nadania klauzuli wykonalności przeciwko osobie, 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)
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Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego

(senator sprawozdawca A. Szwed) zacja ustawy została przekazana w dniu 13 listopada. 
Pod obrady połączonych Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
trafiła ona 20 listopada. Opinia Biura Legislacyjnego 
Kancelarii Senatu była pozytywna.

Komisje jednogłośnie rekomendują przyjęcie no-
welizacji ustawy bez poprawek. Dlatego w imieniu 
połączonych komisji, Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
wnoszę o przyjęcie przez Senat jednolitego załączonego 
w druku nr 1011 A projektu ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister sprawie-
dliwości.

Jest dzisiaj z nami pan Łukasz Piebiak, podsekre-
tarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości Łukasz Piebiak: Króciutko.)

Bardzo proszę, Panie Ministrze. Zapraszam.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tak jak powiedziałem, króciutko, ponieważ 

ustawa jest krótka. Ale nie to jest w niej najlepsze. 
Najlepsze jest to, że stanowi inicjatywę senacką, 
nie budzi wątpliwości, wykonuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego i zapewnia ochronę tym, którzy 
dotychczas byli tej ochrony pozbawieni, co słusznie 
wytknął Trybunał Konstytucyjny. W toku prac sejmo-
wych nie było większych wątpliwości. Nie było takich 
wątpliwości również w toku prac Senatu.

Bardzo uprzejmie proszę o przyjęcie tej ustawy 
przez Senat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-

która w chwili wszczęcia postępowania w sprawie, 
w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko 
spółce, nie była już wspólnikiem. W związku 
z tym były wspólnik spółki osobowej, ponoszący 
odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim 
majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja 
przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, a także 
wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie 
bezskuteczna, nie zostanie pozbawiony możliwości 
obrony swoich praw majątkowych na drodze sądowej.

Wyjątkiem wśród opinii podmiotów, z który- 
mi konsultowano niniejszą nowelizację, była opi-, była opi-
nia Ogólnopolskiej Federacji Doradców Restruk- 
turyzacyjnych i Syndyków. Federacja ta wydała 
negatywną opinię, uważając, że jest to zbyt daleka 
ingerencja w obowiązujący stan prawny i działa na 
szkodę wierzycieli. Opinia ta była jednak polemiką 
bardziej z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego niż 
z niniejszą nowelizacją.

W Senacie najpierw połączone komisje, Komisja 
Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, przyjęły jednogłośnie, było 
15 głosów za, proponowaną nowelizację na swoim 
posiedzeniu w dniu 5 czerwca. Następnie izba wyż- czerwca. Następnie izba wyż-czerwca. Następnie izba wyż-
sza w dniu 29 czerwca na sześćdziesiątym drugim 
posiedzeniu – 72 senatorów głosowało za, 5 wstrzy-72 senatorów głosowało za, 5 wstrzy-
mało się od głosu – przyjęła nowelizację ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Nie do zaakcepto-
wania z punktu widzenia prawa do sądu jest sytuacja, 
że na płaszczyźnie materialnoprawnej istnieje spór 
między wierzycielem a dłużnikiem. Wierzyciel zwra-
ca się o rozstrzygnięcie tego sporu do sądu, a subsy-
diarny dłużnik nie tylko nie ma możliwości uczest-
niczenia w postępowaniu sądowym, ale w ogóle nie 
wie, że takie postępowanie się toczy. Rozstrzygnięcie 
sporu pomiędzy spółką a wierzycielem pośrednio 
ukształtowało sytuację prawną dłużnika, w tym 
wypadku byłego wspólnika spółki jawnej, bez jego 
wiedzy i uczestnictwa w procesie. I m.in. takim sy-
tuacjom przeciwdziałać ma niniejsza nowelizacja.

Tak jak już mówiłem, projekt ustawy został 
wniesiony przez Senat. Pierwsze czytanie projektu 
w Sejmie odbyło się na sześćdziesiątym ósmym po-
siedzeniu w dniu 13 września, po czym projekt zo-
stał skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
zmian w kodyfikacjach. W dniu 4 października ko-
misja przyjęła sprawozdanie, w którym zarekomen-
dowała uchwalenie projektu ustawy w brzmieniu za-
proponowanym przez Senat. Drugie czytanie projektu 
miało miejsce w trakcie siedemdziesiątego pierwszego 
posiedzenia Sejmu w dniu 8 listopada. Na tym samym 
posiedzeniu Sejm uchwalił ustawę zgodnie z przed-
stawioną rekomendacją komisji. Do Senatu noweli-
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Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych

(wicemarszałek M. Koc) Ustawa, oczywiście wraz ze wszystkimi popraw-
kami zaproponowanymi przez Biuro Legislacyjne, zo-
stała przyjęta przez komisję jednogłośnie. Właściwie 
można powiedzieć, że była to rzadko spotykana jed-
nogłośność i należałoby temu przyklasnąć. Ustawa 
rzeczywiście porządkuje sprawy związane z tymże 
rejestrem, który będzie obejmował nie tylko pro-
wadzenie postępowań upadłościowych, ale również 
zapisy dotyczące osób, co do których postępowanie 
egzekucyjne zostało umorzone z powodu bezskutecz-
ności. Inaczej mówiąc, będzie obejmował np. zapisy 
dotyczące tego, że jakiś dłużnik alimentacyjny nie 
wywiązał się z obowiązku płacenia alimentów i po-
stępowanie egzekucyjne z powodu bezskuteczności 
zostało umorzone. To tak podaję dla przykładu, żeby 
zilustrować, w jaki sposób to może dotyczyć kon-
kretnego człowieka, który niekoniecznie prowadzi 
działalność gospodarczą.

Ustawa szczegółowo reguluje tryb postępowania 
i wprowadza w związku z tym również pewne zmiany 
w ustawie dotyczącej upadłości oraz postępowania 
naprawczego, a także w kodeksie postępowania cy-
wilnego. Tak jak mówiłem, ustawa z racji swojej celo-
wości i pewnej precyzji została przyjęta jednogłośnie, 
nie było do niej żadnych zastrzeżeń.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Zbigniew Cichoń: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan minister Piebiak chciałby zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Łukasz Piebiak: Krótko.)
Bardzo proszę…
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Jeszcze pan se-

nator sprawozdawca chce dopowiedzieć.)
(Senator Zbigniew Cichoń: Jeżeli mogę jeszcze, 

Panie Marszałku, tytułem uzupełnienia. Mogę jedno 
zdanie?)

Jeśli to uzupełnienie, to proszę.

Senator Zbigniew Cichoń:
Chciałem tylko dodać, że w posiedzeniu brał też 

udział przedstawiciel firmy lobbującej. W tej chwi-

stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś ma takie pytanie do pana ministra? Nie.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości 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 dziesią-
tego porządku obrad: ustawa o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1015, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1015 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Zbigniewa Cicho-
nia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Ustawa, którą omawiamy, została uchwalona przez 

Sejm z inicjatywy rządu jako wykonanie obowiąz-
ku nałożonego w art. 24 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady nr 2015/848 w sprawie postę-
powania upadłościowego. Zgodnie z nim państwa 
członkowskie mają ustanowić i prowadzić na swoim 
terytorium co najmniej 1 rejestr, w którym ogłasza 
się informacje o postępowaniach upadłościowych, 
czyli tzw. rejestr upadłościowy. Ustawa wprowadza 
tę zasadę.

W czasie posiedzenia Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji ustawa została przyjęta z po-
prawkami, które zaproponowało Biuro Legislacyjne.  
Te poprawki w dużej mierze mają charakter techniczny. 
Przede wszystkim zmierzają do tego, żeby nie było sta-
nu prawnego, w którym wystąpiłby dualizm rejestru, 
albowiem poprzez brak pewnego zapisu, który stano-
wił o tym wcześniej, najpierw stanowiono o tym, że 
wprowadza się Krajowy Rejestr Zadłużonych, a rów-
nocześnie nie zawarowano w ustawie stosownego po-
stanowienia o tym, że się likwiduje Centralny Rejestr 
Restrukturyzacji i Upadłości. W związku z tym Biuro 
Legislacyjne zaproponowało poprawkę, żeby w art. 34 
dodać ust. 3 w brzmieniu: „Likwiduje się Centralny 
Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości”. W ten sposób 
nie będzie wątpliwości, czy nie mamy do czynienia 
z dualizmem rejestru, tylko będzie jeden Krajowy 
Rejestr Zadłużonych – taka jest jego pełna nazwa.
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Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

(senator Z. Cichoń) Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Łukasz Piebiak: Dziękuję bardzo.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Robert Mamątow.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam, że 
punkt jedenasty, tj. ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, 
został już rozpatrzony.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników do sklepów i restauracji.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 991, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 991 A i 991 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senator Janinę Sagatowską, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Janina Sagatowska:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedłożyć Wysokiej Izbie spra-

wozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 listopada 2018 r. 
ustawie o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-
nia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów 
i restauracji.

Wysoka Izbo, Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych rozpatrzyła tę ustawę i jednogłośnie pod-
jęła uchwałę rekomendującą Wysokiej Izbie przyjęcie 
tejże ustawy bez poprawek.

Ustawa jest akceptowana przez wszystkich i nawet 
nie było specjalnej dyskusji na ten temat. Wszyscy 
wręcz oczekujemy, tak jak i rolnicy, na takie rozwią-
zanie i chwała za to, że ta propozycja jest i że szybko 
wejdzie w życie. Mianowicie propozycja jest taka, 
żeby te rozwiązania ustawowe obowiązywały już od 
1 stycznia 2019 r.

li niestety nie pamiętam jego nazwiska, ale tak dla 
precyzji to podaję.

(Senator Alicja Zając: Tym lepiej, bobyś lobbo-
wał.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Powiem króciutko, chociaż ta ustawa jest dużo 

dłuższa niż ta, którą miałem zaszczyt prezentować 
wcześniej.

Bardzo uprzejmie proszę Wysoką Izbę o poparcie 
tej ustawy. To jest przedłożenie rządowe. Ustawa 
stanowi m. in., a w zasadzie przede wszystkim re-
alizację obowiązku wynikającego z konieczności 
implementacji prawa unijnego. Pan senator spra-
wozdawca na ten wątek zwracał uwagę. Termin 
upłynął 26 czerwca, więc jest troszeczkę po termi-
nie. Chcieliśmy, żeby parlament uchwalił tę ustawę 
przed wakacjami, ale przed wakacjami w terminarzu 
Sejmu i Senatu było tyle innych projektów, że ta 
ustawa przesunęła się na jesień. To uchybienie jest 
stosunkowo nieduże i dobrze by było, żeby jak naj-
szybciej zostało usunięte.

Myślę, że materia, która jest w tej ustawie zawarta, 
jest ze wszech miar pożyteczna. Mimo obszerności 
projektu i stopnia jego skomplikowania procedowano 
nad nim dość sprawnie, może poza tym zamiesza-
niem z wprowadzeniem go do porządku obrad Sejmu. 
Ustawa nie budzi wątpliwości. Pan senator sprawoz-
dawca też zwracał uwagę na to, że to nie jest ustawa 
kontrowersyjna, to nie jest ustawa w jakiś sposób 
polityczna, to nie jest ustawa, która wywołuje emocje 
polityczne. To jest ustawa, która wprowadzi sporo po-
rządku do systemu prawnego i wykona jednocześnie 
obowiązek, który na nas spoczywa, dlatego bardzo 
uprzejmie proszę o przyjęcie tego przedłożenia rzą-
dowego. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.
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(senator sprawozdawca J. Sagatowska) darstwom zwiększa kwotę sprzedaży do 40 tysięcy 
zł. I nie wzbudziła ona jakichś wątpliwości, raczej 
wręcz, tak jak powiedziałem wcześniej – entuzjazm 
członków komisji.

Ja w imieniu komisji wnoszę o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

(Głos z sali: Nie.)
Nie.
Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest dzisiaj z nami pan Szymon Giżyński, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Tak? Proszę bardzo, Panie Ministrze. Proszę 
bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Dziękuję uprzejmie, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Senacka Izbo!
Ja pragnę na ręce pani marszałek, na ręce sza-

nownych państwa senatorów sprawozdawców złożyć 
podziękowanie za odczytanie wszystkich intencji, 
które w ustawie zostały zawarte, jak również jej ce-
lów. Że tak powiem, przychylamy się do tej aury, 
którą państwo tutaj współtworzą, że nie ma poprawek  
i że w związku z tym nie ma wątpliwości.

Bardzo ważne jest to, że w tej ustawie – co pań-
stwo znakomicie podkreślili – zostały dokładnie 
odczytane potrzeby rolników producentów, które 
oczywiście wcześniej były zgłaszane. Skumulowały 
się one w takiej postaci, że zapis ustawowy był tylko 
konsekwencją oczywistych oczekiwań.

I za takie odczytanie bardzo serdecznie Wysokiej 
Izbie senackiej dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, teraz będą pytania do pana. Panie 

Ministrze, proszę zostać, bo już wiem, że senatorowie 
chcą takie pytania do pana skierować.

Wysoka Izbo, celem ustawy jest dopasowanie ist-
niejących rozwiązań w zakresie prawa podatkowe-
go i prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów 
prowadzących produkcję żywności na małą skalę 
i ułatwienie jej zbywania, w tym w szczególności 
w ramach rolniczego handlu detalicznego. Obecnie 
możliwe jest wyłącznie zbywanie wytworzonych 
środków spożywczych na rzecz konsumentów końco-
wych. Ustawa dopuszcza możliwość zbywania żyw-
ności wyprodukowanej w ramach rolniczego handlu 
detalicznego na rzecz takich podmiotów, jak sklepy, 
restauracje, stołówki i inne placówki o podobnej cha-
rakterystyce.

Zaproponowane zmiany w ustawie o podatku 
dochodowym od osób fizycznych umożliwiają ko-
rzystanie ze zwolnienia podatkowego określonego 
w art. 21 ust. 1 pkt 71a oraz z możliwości opodatkowa-
nia 2-procentowym ryczałtem od ewidencjonowanych 
przychodów ze sprzedaży produktów przetworzonych 
w sposób inny niż przemysłowy. I chcę powiedzieć, 
że ustawa podwyższa z 20 tysięcy zł do 40 tysię-
cy zł przychody ze sprzedaży żywności zwolnione 
od podatku dochodowego od osób fizycznych. Po 
przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywał podatek 
w wysokości 2%. Rozwiązania zawarte w ustawie są 
bardzo korzystne i oczekiwane.

Mam nadzieję, że Wysoka Izba też jednogło-
śnie, tak jak komisja, przyjmie ten projekt ustawy, 
o co wnoszę w imieniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Przewodnicząca.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, senatora Przemysława Błaszczyka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedze-

niu w dniu 20 listopada 2018 r. rozpatrzyła usta-
wę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia 
sprzedaży żywności przez rolników do sklepów 
i restauracji.

Ustawa ta była oczekiwana. Myślę, że wszyscy 
rolnicy, a także członkowie komisji cieszą się, że 
ona do nas przyszła w trybie pilnym. Była wcześniej 
zapowiadana przez pana ministra i nasz rząd. Tak 
jak powiedziała moja poprzedniczka – pani prze-
wodnicząca – wychodzi ona naprzeciw, poprawia 
możliwość sprzedaży bezpośredniej, małym gospo-



90
67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji

(wicemarszałek M. Koc) wszyscy redagować i poznawać w toku procedowania 
ustawy, ale tendencja jest taka, jaką pan zarysował 
i jaka jest oczekiwania przez rolników, jeśli chodzi 
o w sumaryczne rozwiązanie.

Drugie pytanie. Tu sprawa w zasadzie jest prosta, 
bo dotyczy jednozdaniowej odpowiedzi. Nie ma żad-
nego zagrożenia. Ja miałem już okazję na ten temat 
mówić przed Wysoką Izbą. Wszelkie regulacje uła-
twiające życie rolnikom, skracające łańcuch od pro-
ducenta do konsumenta – mówię o tym najkrótszym 
wymiarze – wiążą się z koniecznością stosowania 
wszystkich istniejących przepisów sanitarnych i we-
terynaryjnych. To w niczym nie umniejsza powagi 
sytuacji. Wręcz przeciwnie, pełne instrumentarium 
kontroli i przepisów jest adekwatne do sytuacji, wy-
starczające i niezmieniające samopoczucia klientów.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator Jadwiga Rotnicka:
Dziękuję, Pani Marszałek.
W zasadzie moje pytanie staje się bezprzedmio-

towe, bo nic nie wiadomo, jeżeli chodzi o dochody, 
które rolnik będzie mógł uzyskać, czy o to, w jaki 
sposób będzie je rejestrował oraz w jaki sposób będzie 
się rozliczał z fiskusem. Tak jak pan minister powie-
dział, jest to sprawa dalsza i mamy czas do kwietnia, 
jeżeli dobrze rozumiem.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Ja potwierdzam tylko to, o co państwo pytają: kas 

nie będzie, bo nie będzie takiej potrzeby. Jesteśmy 
w tej chwili, że tak powiem, w twórczej współpracy 
także z Senatem, współpracy eksperckiej. Jesteśmy 
jakby na drodze znalezienia optymalnych rozwiązań. 
Ja odpowiedziałem hasłowo, tak jak można dzisiaj 
odpowiedzieć. Myślę, że całkowicie satysfakcjonu-
jąco. Intencje słyszane w państwa głosach i w gło-
sach rolników, które do nas docierają… Tę ustawę 
zmieniano na ich podstawie, na podstawie propozycji 
merytorycznych ze strony rolników, które są reda-
gowane zarówno indywidualnie, jak i przez różne 
stowarzyszenia oraz zrzeszenia.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Łyczak… Józef Łyczak.
Przepraszam, Panie Senatorze.

Przypominam, że pytania trwają nie dłużej niż 
minutę i związane są z omawianym punktem po-
rządku obrad.

I bardzo proszę, pan senator Marian Poślednik.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ponieważ coraz więcej jest róż-

nego rodzaju badań, które potwierdzają szkodliwość 
wysokoprzetworzonej żywności w żywieniu człowie-
ka, która wywołuje wiele chorób cywilizacyjnych, 
więc myślę, że ta ustawa jest jak najbardziej potrzeb-
na, ale pojawiają się wątpliwości w 2 grupach.

Jedna grupa to ci, którzy cieszą się, że mogą sprze-
dawać. Niemniej jednak jest pytanie o kasę fiskalną, 
ponieważ, jeżeli zostanie… Czy jest prawdą, że jeżeli 
zostanie przekroczona wartość sprzedaży z gospo-
darstwa powyżej 20 tysięcy, to rolnik będzie musiał 
zakupić kasę fiskalną? To jest jedna kwestia.

Druga jest związana z bezpieczeństwem żywno-
ściowym. Do tej pory końcowym nabywcą mogła 
być tylko osoba fizyczna, a teraz mogą to być także 
sklepy, stołówki itd. Czy jest jakiekolwiek zagrożenie 
związane z bezpieczeństwem żywności w stołówkach 
i punktach sprzedaży? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Dziękuję uprzejmie.
Szanowny Panie Senatorze, pierwsze pytanie. Jest 

przygotowywana, można powiedzieć, że już jest pro-
cedowana, ustawa o VAT. Jest tam oczywiście przewi-
dziana cała sekwencja spraw związanych z tematem, 
który pan poruszył. W przyszłym roku możemy się 
spodziewać uregulowań – ta ustawa wejdzie w życie 
od 1 kwietnia – które całkowicie zaspokoją potrzeby, 
o których pan powiedział. One są nam oczywiście 
doskonale znane. Na te potrzeby będzie ustawowa od-
powiedź. Nie wchodząc tutaj w szczegóły, powiem, że 
ten problem zostanie rozwiązany na takim poziomie, 
jak jest to oczekiwane. Nie będzie tutaj używania, 
w cudzysłowie, kas fiskalnych. Będzie inna proce-
dura, która prawdopodobnie będzie dotyczyć grupy 
rolników postrzeganej już ustawowo jako grupa rol-
ników ryczałtowych, a więc nie będzie tutaj potrzeby 
stosowania kas fiskalnych. Taka jest dążność na tym 
etapie procedowania. Szczegółowe zapisy będziemy 
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Prawda? To znakomicie zawęża pole tej całkowicie 
zgodnej z prawem, całkowicie zgodnej z interesem 
publicznym, z interesem rolników, działalności go-
spodarczej. Jeśli jest inaczej… Znamy ten problem 
i oczywiście będziemy reagować. Możliwości są ta-
kie, jakie dają nam wszelkie inspekcje, które mamy 
w dyspozycji. Ten bardzo niedobry proceder, nie-
uczciwy… Przecież wszyscy mogliby zastosować te 
reguły gry. I tu nie chodzi o proceder, który ma miej-
sce, nie wiem, na poziomie działkowców. Prawda? 
Broń Boże. Tu chodzi o zorganizowany proceder, 
o działania osób, które niejako podszywają się, wy-
korzystują dobrodziejstwo ustawy, eliminując te zy-
ski i te korzyści, które są adresowane bardzo precy-
zyjnie – do rolników. Dziękuję za to pytanie, Panie 
Senatorze, bo mogę tutaj potwierdzić, że ten problem 
jest widoczny, jest zbadany i jest, powiedziałbym, do 
szybkiego opanowania dzięki tym siłom, którymi 
ministerstwo dysponuje. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z czego wynika to ograniczenie, to, że zbywanie 

żywności do zakładów prowadzących handel deta-
liczny… Bo to zbywanie może następować tylko do 
zakładów na terenie danego województwa i powiatów 
otaczających. To jest takie ograniczenie terytorialne. 
Czy ono jest w ogóle potrzebne?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Ja myślę, także w kontekście pytań, które tutaj 

padły i być może jeszcze padną, że jest to ogranicze-
nie potrzebne. Przede wszystkim, powiedziałbym, 
pewien wymiar musi mieć – pamiętajmy, jaki jest cel 
tych zastosowań – to, co się mieści w definicji produk-
cji marginalnej, lokalnej, ograniczonej. Prawda? To 
jest regulacja ustawowa i to jest regulacja, co do której 
bardzo ściśle zdefiniowano cele. To w zestawieniu 
z troską o respektowanie wszystkich tych procedur 
i wymogów sanitarnych, tych wszystkich wymogów 
ostrożnościowych… Kwestia pewnej odległości też 
jest tutaj bardzo zasadna. I myślę, że te 2 aspekty, 
związane jeszcze z trzecim, czyli taką demonstra-

Senator Józef Łyczak:
Nie szkodzi, Pani Marszałek. Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ustawa, nad którą procedujemy, 

dotyczy co prawda żywności przetworzonej, ale po-
jawił się tu problem tych, którzy prowadzą tzw. wa-
rzywniaki w miastach. Problem polega na tym, że 
obok nich… Oni oczywiście odprowadzają składki do 
ZUS i robią wszystko to, co jest związane z działal-
nością. I pojawił się tu problem tego rodzaju, że obok 
nich ustawiają się, zapewne po wykupieniu miejsca, 
ze zwykłym jakimś stolikiem ci, jak ja to nazywam, 
pseudorolnicy. Ci pseudorolnicy prowadzą działal-
ność handlową, nie odprowadzając od tego żadnych 
podatków, więc mają możliwość zaniżania cen i do-
prowadzają do bankructwa – znam takie przypadki, 
bo do mojego biura je zgłaszano – tych, którzy do tej 
pory prowadzili tę działalność, sprzedawali warzywa, 
żywność, również w części przetworzoną. 

Moje pytanie jest takie: czy rząd ma jakąś receptę 
na to, żeby załatwić obie sprawy, tak żeby rolnicy, ci 
autentyczni rolnicy, mogli skorzystać z tej ustawy, 
a proceder tych nie do końca uczciwych został ukró-
cony? Dziękuję.

(Senator Robert Mamątow: Najczęściej to są ci, 
którzy…)

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Ministrze, proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:

Dziękuję uprzejmie.
Myślę, że to, o co pyta pan senator, jest zwią-

zane z problemem uprawiania tego procederu pod 
szyldem tzw. pośrednictwa. Prawda? Bo często tak 
to wygląda. Jest to pewna zasłona, która jest stoso-
wana – trzeba to jasno powiedzieć – w praktykach 
nieuczciwych, zagrażających interesowi rolników, 
którzy otrzymali pewne możliwości działania zgodnie 
z intencją ustawodawców, także Wysokiej Izby senac-
kiej. Jednocześnie ta sytuacja jest wykorzystywana 
przez, można powiedzieć, nieuczciwą konkurencję, 
z jakichkolwiek motywów jest ona organizowana na 
tym handlowym placu boju.

Dyrektywa prawna jest bardzo jasna: to pośred-
nictwo, które jest prawnie całkowicie dozwolone, jest 
pewną wymianą zasadnych usług między producen-
tami, między rolnikami, ale tylko w sytuacji takiej, 
w której jeden i drugi rolnik mogą sobie wzajemnie 
pomagać w czynnościach handlowych, i tylko i wy-
łącznie wtedy, kiedy jeden i drugi są związani ustawą 
i działają w ramach rolniczego handlu detalicznego. 
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(sekretarz stanu S. Giżyński) wszyscy, i państwo senatorowie też to zauważyli, 
że pod dobrodziejstwo tej ustawy podszywał się kto 
inny, nie mając takich uprawnień. I to nie ta grupa. 
Nie chcę tutaj rozwijać… rzucać jakichś epitetów 
w tym kierunku. Wszyscy wiemy, o co chodzi. Nie 
możemy też pozwolić sobie na to, że beneficjentem 
będzie kto inny niż ten bardzo jasno wskazany benefi-
cjent, czyli polski rolnik, i to ten rolnik, którego racją 
bytu jest… Bośmy to przecież opisali w kategoriach 
finansowych, ekonomicznych, przewidując pewien 
dochód, pewne możliwości utrzymywania się z tego. 
To jest pewna grupa, do której adresujemy ten, tak 
się wyrażę, sposób funkcjonowania ekonomiczne-
go. To jest reforma polskiego rolnictwa, która ma się 
utrwalić. I w związku z tym wszystkie zjawiska… Tu 
nie chodzi o działkowców. Bo ich produkcja to jest 
produkcja o charakterze takim, można powiedzieć, 
samopomocowym, całkowicie wewnątrzrodzinnym, 
z minimalną ingerencją w rynek. Ale to, co myśmy 
tutaj razem z państwem senatorami w tych pytaniach 
zauważyli… No, właśnie na to będzie odpowiedź. 
Też bez konsekwencji… bez straszenia, bez jakichś 
łomotów i huraganowych kontroli. Ale my ten pro-
blem rejestrujemy, znamy i będziemy na to reagować. 
I tyle mogę powiedzieć.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Błaszczyk. Proszę bardzo.

Senator Przemysław Błaszczyk:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja może tak trochę polemizując 

z kolegą i też w ramach pytania, chciałbym podkreślić 
problem… Akurat jeszcze wcześniejszy mój przed-
mówca mówił o warzywach. Ale zaczyna się tu już 
robić dość duży problem. Ja to obserwuję w ramach 
jakiejś tam działalności w mojej rodzinie, czyli pro-
dukcji jaj konsumpcyjnych, bo bardzo masowo, nawet 
na rynkach, nawet w sklepach, pojawiają się jaja bez 
stempla, bez oznakowania, bez numeru pakowalni, 
a wszyscy producenci muszą spełniać te wymogi 
i są kontrolowani przez inspekcję weterynaryjną. To 
wszystko też oznacza koszty, bo wszystko musi być 
rejestrowane, no i płacimy podatki, a ten proceder 
nagminnie się pojawia. Tak jak powiedziałem, nawet 
w sklepach są jajka bez oznaczeń. Jest oczywiście 
moda na wolnowybiegowy chów, na taką produkcję, 
ale to też musi być jakoś trzymane w ryzach, bo za-
czyna się tu duży proceder. Na to też zwracam uwagę. 
Nikt tutaj nie jest za tym, żeby w przypadku, kiedy 
ktoś ma kilka kurek, musiał sprzedawać te jajka jako… 
No, ale nie może to też być działalność masowa, a nie-
raz troszkę tak zaczyna to wyglądać. Na dużych ryn-
kach, w dużych miastach tak naprawdę to handlarze 

cyjną bliskością, taką krótkością, skróconą długością 
tego łańcucha od producenta do konsumenta, od pola 
do stołu… No, to po prostu ma tutaj, w tej takiej 
troistej sekwencji, swój rzetelny wymiar. Myślę, że 
to jest czytelna i oczywista motywacja.

Mogą tutaj być pewne sytuacje, które mają taki 
charakter, że być może życie… Bo ja sobie wyobra-
żam, że np. parę kilometrów od granicy wojewódz-
twa… Tutaj jest ten problem. Pewnie to miał pan na 
myśli. Ale mówię o intencjach ustawodawcy. I myślę, 
że tutaj też nie ma najmniejszego problemu. Bo jeżeli 
do następnego województwa jest 5 km, no to to jest 
ta sama bliskość, że tak powiem, tych samych 5 km, 
prawda? I wymiar tej ustawy i jej intencja, o której 
tutaj mówiłem przed chwilą, w tym aspekcie, który 
pan senator poruszył, są w sposób oczywisty zacho-
wane. Tak że ja jestem spokojny o ten funkcjonalny 
aspekt intencji, która została zawarta we wspomnia-
nych zapisach. Tak to ma właśnie wyglądać.

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

Senator Robert Mamątow:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Trochę groźnie zabrzmiało w pana słowach, Panie 

Ministrze, to stwierdzenie, że będą karani ci, którzy 
handlują z tzw. stolika. Bo przecież ci, którzy tak 
handlują, to są głównie emeryci, którzy mają swoje 
działki i sprzedają nadwyżkę na różnych rynkach. 
I chodzi o to…

Nie ma co kiwać głową, Panie Senatorze, taka jest 
prawda. Jeśli pan przejdzie… Może pan nie chodzi 
po rynku. Ale jest taka prawda, że to są głównie tacy 
ludzie. Oni najczęściej przychodzą z koszykiem czy 
tam z wiaderkiem i tę swoją nadwyżkę sprzedają. Tak 
że tu trzeba być ostrożnym, żeby nie wylać dziecka 
z kąpielą. Bo to jest naprawdę dla tych emerytów 
często jakiś tam dodatkowy zarobek.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Ale, Panie Senatorze, ja na samym początku mó-

wiłem, że to nie o ten problem chodzi. Nie chodzi 
o działkowców, nie chodzi o emerytów. Bo to jest 
w sensie ekonomicznym, w sensie konkurencji nie-
zauważalne, a dla tej grupy osób bardzo cenne, bo 
właśnie zaspokajające życiowe potrzeby, zresztą mi-
nimalne, w zakresie obrotu. Zauważyliśmy jednak 
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(senator P. Błaszczyk) stanowi jeden z elementów kompleksowego programu 
wsparcia zadłużonych producentów rolnych. Został 
on notyfikowany w Komisji Europejskiej jako zgodny 
z wytycznymi Komisji Europejskiej. Jakie on daje 
możliwości? Wprowadza możliwości restrukturyzacji 
zadłużenia obsługiwanego przez 2 instytucje, czy-2 instytucje, czy-
li przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz przez Krajowy Ośrodek Wsparcia 
Rolnictwa, w postaci dopłat czy pożyczek. 
Restrukturyzacji będą podlegać długi o charakte-
rze pieniężnym, które powstały w związku z prowa-
dzeniem działalności rolniczej, obejmujące zarówno 
kapitał, odsetki, jak i inne opłaty z tym związane. 
Jest to projekt rządowy. Sejm uchwalił go w zeszłym 
tygodniu, w dniu 9 listopada.

W trakcie posiedzenia komisji pani legislator, pani 
Beata złożyła 5 propozycji poprawek. W dyskusji 
zabrało głos 2 senatorów: pan senator Kleina, który 
przejął te poprawki, oraz pan senator Włosowicz, 
który pytał o termin wejścia ustawy w życie. 

W wyniku głosowania te poprawki nie uzyskały 
akceptacji, w związku z tym komisja zwraca się do 
Wysokiej Izby o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję. 
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa i Roz- 

woju Wsi, pana senatora Józefa Łyczaka,o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące rozpatrzenia usta-
wy o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowa-
dzących gospodarstwa rolne. To druk senacki nr 1001.

Głównym celem ustawy jest pomoc zadłużonym 
gospodarstwom rolnym, które na skutek powielają-
cych się szkód powstałych w wyniku niekorzystnych 
zjawisk atmosferycznych czy kryzysu na rynkach 
rolnych mają problemy z dalszym prowadzeniem 
produkcji rolnej. Z informacji pozyskanej z banków 
kredytujących rolnictwo wynika, że problem z obsłu-
gą kredytów bankowych ma ok. 2 tysiące producen-
tów rolnych. Wejście w życie projektowanej ustawy 
umożliwi utrzymanie płynności finansowej pod-
miotom prowadzącym gospodarstwa rolne. Ustawa 
wprowadza możliwość restrukturyzacji zadłużenia 
w postaci: udzielenia przez Agencję Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania 
udzielanych przez banki kredytów restrukturyza-
cyjnych; udzielania przez Agencję Restrukturyzacji 

przejmują sprzedaż. Ciężko tam zobaczyć rolnika, 
głównie są to handlarze. Nie o to nam chyba chodzi 
w tej ustawie, dlatego, Panie Ministrze, zgłaszam to, 
może nie jako pytanie, ale jako uwagę. Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Szymon Giżyński:
Dziękuję uprzejmie.
Całkowicie potwierdzam pana sugestię. Po-

twierdzam w sensie takim, że rząd wykonuje na 
bieżąco dyrektywy wynikające, po pierwsze, z usta-
nowień prawnych, a po drugie, z takich rozpoznań, 
całkowicie właściwych i oczywistych, jakie pan se-
nator przed chwilą zaprezentował Wysokiej Izbie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie wi-

dzę zgłoszeń.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Dziękuję uprzejmie.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Jednocześnie informuję, że przemówienie do pro-

tokołu złożył pan senator Robert Mamątow*.
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 restrukturyzacji zadłu-
żenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1001, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1001 A i 1001 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, senatora Jacka Włosowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w piątek 

w zeszłym tygodniu omówiła ten projekt. Chciałbym 
państwu go w 2 słowach przybliżyć. Projekt ten 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.



94
67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 

Ustawa o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne

(senator sprawozdawca J. Łyczak) wskazany jakiś podmiot bankowy, który będzie to 
realizował?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Józef Łyczak:
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Jeśli chodzi o korzyści, to, tak jak zaznaczyłem 

w sprawozdaniu, będą korzystali z tego bezpośred-
nio rolnicy. A jeżeli chodzi o kredyty, to powiem, że 
kredytów będą udzielały banki, które zawrą umowy 
z ARiMR-em. Tak jak powiedziałem, rolnik, który 
popadł w kłopoty finansowe, musi spełnić wiele wa-
runków, ażeby ten kredyt uzyskać.

Ja się cieszę, że ta ustawa wchodzi w życie, że idzie-
my w kierunku tego, ażeby pomóc rolnikom, bo, jak 
wszyscy państwo wiedzą, rolnictwo i górnictwo to dwa 
najtrudniejsze działy gospodarki, na których Polska 
stoi i stać będzie, i którym należy pomagać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy jeszcze ktoś z państwa ma pytania?
Pan senator Jan Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Panie Senatorze Sprawozdawco!
Jest dużo racji w tym, żeby pomagać, moim zda-

niem w ogóle wszystkim, którzy ze względów od sie-
bie niezależnych popadli w różnego rodzaju kłopoty. 

Jednakże jest pytanie tego rodzaju: czy my nie 
tworzymy pewnej filozofii wspierania czegoś i to 
na stałe? Wszak jeśli chodzi o rolnictwo, to tą głów-
ną pomocą nadal jest i pozostanie, chociaż niewąt-
pliwie czas tego jest ograniczony, pomoc z Unii 
Europejskiej, bezpośrednie dopłaty. Tu tworzymy 
dodatkowy element pomocy, być może uzasadniony. 
Ale moje pytanie zmierza do tego, co będzie w przy-
szłości, gdy tej pomocy europejskiej zabraknie i gdy, 
być może, strumień pomocy wypływający z tej usta-
wy też będzie ograniczony. Co wtedy będzie się dzia-
ło z rolnictwem? Jak pan przewiduje? Bo przecież 
w gospodarce rynkowej nie ma stałych punktów, 
stałych tendencji wzrostowych.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Senator Józef Łyczak:
Dziękuję za to pytanie.
To, co pan senator poruszył, jest bardzo słuszne. Ja 

znów nawiążę do tego, co nas czeka w związku z tym, 

i Modernizacji Rolnictwa pożyczek; udzielania przez 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gwarancji 
spłaty zaciągniętego w banku kredytu restrukturyza-
cyjnego oraz przejęcia długu przez Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa w zamian za przeniesienie wła-
sności całości lub części nieruchomości rolnej zadłu-
żonego podmiotu prowadzącego gospodarstwo rolne 
do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Przewidywane rozwiązania kierowane są do rol-
ników prowadzących działalność od co najmniej 3 lat 
liczonych przed dniem utraty zdolności do obsługi 
zadłużenia. Nie obejmuje on podmiotów znajdujących 
się w likwidacji lub upadłości.

Postępowanie restrukturyzacyjne będzie mogło 
zostać wszczęte po złożeniu przez zainteresowany 
podmiot stosownego wniosku. W przypadku wniosku 
do agencji restrukturyzacji właściwy będzie kierow-
nik biura powiatowego agencji, z kolei w przypadku 
wniosku do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa 
rozstrzygnięcia dokonywać będzie dyrektor oddziału 
terenowego ODR. Obowiązkowe będzie dołączenie 
do każdego wniosku planu restrukturyzacyjnego 
zawierającego takie elementy jak: opis działań pla-
nowanych w celu odzyskania płynności finansowej 
gospodarstwa, harmonogram wdrożenia środków 
restrukturyzacyjnych czy analiza i ocena stanu eko-
nomicznego podmiotu prowadzącego gospodarstwo 
rolne. Restrukturyzacji mają podlegać długi o charak-
terze pieniężnym, które powstały w związku z pro-
wadzeniem działalności rolniczej, obejmujące kapitał, 
odsetki i inne opłaty związane z obsługą zadłużenia.

Komisja, której posiedzenie odbyło się w dniu 
20 listopada, wnosi o przyjęcie ustawy bez popra-
wek. Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa ma takie pytania? Pan senator?
Bardzo proszę.

Senator Ryszard Majer:
Panie Senatorze, mam takie króciutkie pytanie. 

Ponieważ nie jestem członkiem komisji rolnictwa, to 
chciałbym dopytać o korzyści płynące z tej ustawy dla 
rolników indywidualnych. Bo, jak rozumiem, to do 
nich jest wyciągnięta ręka państwa, w ich stronę, tych, 
którzy sobie nie radzą z gospodarstwami rolnymi.

I mam jeszcze takie pytanie. Czy tych kredytów 
będzie udzielała bezpośrednio agencja, czy będzie 
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(senator J. Łyczak) Otóż gros organizacji rolniczych krytykowało czy 
nadal krytykuje tę ustawę ze względu na to, że…

Po pierwsze, ogranicza się ona tylko do pewnej 
grupy gospodarstw.

Po drugie, przejmowanie nieruchomości za tzw. 
długi przez KOWR jest jakimś takim niebezpiecz-
nym precedensem choćby ze względu na historię wsi 
polskiej.

Po trzecie, czy sumy, które są tutaj zaplanowane 
na wsparcie, są realne, jeśli chodzi o wydatkowanie 
jeszcze w tym roku? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Panie Senatorze!
Ja chcę bardzo podziękować panom senatorom za 

przedstawienie bardzo szczegółowego sprawozdania 
w sprawie wymienionej ustawy, a jednocześnie od-
nieść się do pytania zadanego przez pana senatora.

Ta ustawa, Panie Senatorze, dotyczy, tak jak pan 
określił, wąskiej grupy. Z danych BIK na dzisiaj wy-
nika, że tej ustawie podlegają – użyję takiego sformu-
łowania – podmioty, osoby fizyczne, prawne, które 
popadły w kłopoty finansowe i których dzisiaj jest 
1 tysiąc 690. I środki na to są w pełni zabezpieczone. 
My nie możemy rozszerzać tej grupy, bo w następnej 
grupie są osoby, których dotyka prawo upadłościowe, 
jest syndyk masy upadłościowej i w tej kategorii po-
mocy się nie mieszczą, bo to już nie są gospodarstwa, 
to jest masa upadłościowa. Prawda? Dane zaczerpnę-
liśmy z BIK, ale są zagwarantowane środki 2,5 razy 
większe, czyli przewidujemy jeszcze, że ewentualnie 
będą takie gospodarstwa.

Jeżeli chodzi o pytanie zadane przez pana sena-
tora, to odpowiem, że jeżeli chodzi o to, na jaki czas 
jest program, to ta ustawa notyfikowana jest do 2020 r. 
Później musimy dokonać wznowienia, ale te skut-
ki to oczywiście kwestia 5, 10, 20 lat, jeżeli chodzi 
o KOWR. 

I było też pytanie o KOWR. Otóż Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa – nie wiem, jak by to panu bardzo 
jasno wytłumaczyć – nie przejmuje tego gospodar-
stwa. On je wydzierżawia, leasinguje. Być może po 
20 latach – i ja w to bardzo mocno wierzę – dany 
podmiot, czyli rolnik, po prostu wyjdzie z kłopotów. 
To jest ta pomoc, prawda? No, tu jest bardzo duża 
gwarancja, tu jest gwarancja Skarbu Państwa. Nie 
chodzi o całkowite przejęcie, to nie jest taka sytuacja 
jak wtedy, gdy syndyk coś przejmuje i sprzedaje. To 

że rolnictwo, tak jak pan senator doskonale wie, to jest 
fabryka, której brakuje dachu – prawda? – i jesteśmy 
w pełni uzależnieni od anomalii klimatycznych. My 
w tej chwili widzimy, co się dzieje w krajach, które 
nas próbują uczyć, jak zachować czystość powietrza, 
żeby nas nie dotykały te tragedie, które są w tej chwili 
u nich. Oni sami nie potrafili zapobiec temu, a próbują 
nas uczyć.

Ja bardzo się cieszę, tak jak zaznaczyłem na wstę-
pie, że ustawa wchodzi w życie i idziemy w tym kie-
runku. Obawiam się, Panie Senatorze – i tu podzielam 
pana obawy – że ta pomoc będzie musiała być coraz 
większa. Bo jakie będą korzyści unijne, tego nikt nie 
wie, gdyż na razie to jest straszenie. Ja bym unikał tego 
tematu w ogóle. Ale mam pełną bojaźń w tej sprawie, 
jestem przekonany co do tego, że ta pomoc będzie mu-
siała być zwiększona, bo klimat niestety będzie coraz 
trudniejszy i coraz mniej przychylny dla rolników.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję panom senatorom sprawozdawcom.
(Senator Józef Łyczak: 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 pan minister Tadeusz Romańczuk, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Czy pan minister pragnie zabrać głos? Tak?
Proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Dziękuję bardzo, 
Pani Marszałek, ale…)

Nie?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Nie, dziękuję 
bardzo, Pani Marszałek.)

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zadam pytanie państwu senatorom. Państwo sena-

torowie mogą obecnie zgłaszać z miejsca trwające nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś ma takie pytanie?
Pan Marian Poślednik.
Panie Ministrze, zapraszam na mównicę.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, ja mam pytanie, które wiąże się 

z procesem konsultacyjnym dotyczącym tej ustawy. 
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(sekretarz stanu T. Romańczuk) Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam 2 pytania. Po pierwsze, tych podmiotów jest 

1 tysiąc 690. Czy to są tylko rolnicy indywidualni? 
Jakiego jeszcze typu są to podmioty? Kto to jest?

Po drugie, z czego wynika to ograniczenie, że 
trzeba prowadzić działalność rolniczą przez 3 lata? 
Czy to jest jakieś takie odgórnie przyjęte kryterium, 
czy może jakieś inne przepisy to narzucają?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
Bardzo szczegółowo odpowiem na piśmie. Dzisiaj 

nie powiem panu, czy są to tylko osoby fizyczne, 
czy też inne podmioty, osoby prawne. Nie potrafię 
tego określić, ale odpowiem panu, Panie Senatorze, 
na piśmie.

No, zostało zapisane, że tylko osoby, które prowa-
dzą gospodarstwo i płacą podatek od 3 lat, od mini-
mum 3 lat, podlegają tej ustawie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Kto z państwa ma jeszcze pytanie? Nie widzę 

zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Romańczuk: Dziękuję.)
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.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 995, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 995 A i 995 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 

Panie Ministrze!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych w dniu 

16 listopada omówiła ustawę o zwrocie podatku 

gospodarstwo ciągle funkcjonuje, trwa. To jest wła-
śnie ta pomoc i ja tutaj chciałem podkreślić istotę tej 
pomocy, jeżeli chodzi o KOWR, agencję itd.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:
No, mam takie może mniej znaczące pytanie. Czy 

ta ustawa i inne działania rządu – opiekuńcze, nie da 
się ukryć – wobec rolnictwa i, jak słyszę, jeszcze gór-
nictwa… Choć tam sytuacja jest bardziej pod kontrolą. 

Czy to nie może być, jak państwo twierdzicie, 
argumentem w rękach urzędników brukselskich, 
żeby nie podwyższać dopłat albo nawet zmniejszać 
dopłaty? Bo skoro państwo dopłaca, pomaga, to ten 
argument o konieczności wyrównania do tzw. śred-
niej… Co jest oczywiście absurdalne, bo jak się do 
średniej coś dołoży, to powstaje nowa średnia. Jak 
państwo to widzicie?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
Panie Senatorze, po prostu nie zgadzam się z tą 

wypowiedzią czy, powiedziałbym, zawartą w pytaniu 
sugestią. Dopłaty to przecież kwota 14 miliardów zł, 
a tutaj jest bardzo wąski zakres, bardzo mała kwota. To 
jest tylko pomoc dla tych, którzy popadli w kłopoty. 
No, nie zakładamy przecież, że tych popadających 
w kłopoty będzie coraz więcej, że problem będzie 
narastać. No nie, to nie tak. Tego nie można zakładać, 
w tym kierunku nie możemy iść. No, czy Komisja 
Europejska w tych negocjacjach w sprawie następnej 
tzw. siedmiolatki podejmie temat tego, że świadczymy 
pomoc dla 1 tysiąca 690 podmiotów, i w konsekwencji 
tego obniży nam dopłaty? Nie, nie wierzę w to.

(Senator Jan Rulewski: Lub nie podwyższy.)
Lub podwyższy?
(Senator Jan Rulewski: Lub nie podwyższy.)
A, lub nie podwyższy. Chciałem powiedzieć, że 

jak ma podwyższyć, to daj Boże, żeby tak było, ale…

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jerzy Czerwiński.



67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego  
w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 97

(senator sprawozdawca J.Włosowicz) Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 

parlamentarnych został upoważniony minister rol-
nictwa i rozwoju wsi.

Czy pan minister Tadeusz Romańczuk pragnie 
zabrać głos?

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jeszcze raz pragnę bardzo serdecznie podziękować 

panom senatorom za sprawozdanie, bardzo szczegó-
łowe. Rzeczywiście ta ustawa jest bardzo potrzeb-
na, poprzednia oczywiście też. Ona bardzo mocno 
wzmacnia konkurencyjność polskich rolników na 
rynku europejskim. Zwracam się, tak bardzo krót-
ko, do Wysokiej Izby, aby przyjęła obydwie ustawy 
bez poprawek.

Tak na marginesie dodam, po konsultacji z panią 
dyrektor Szelągowską, że osób prawnych nie ma, 
Panie Senatorze. Jeżeli chodzi o to… To już nie będę 
musiał odpowiadać na piśmie. Prawda czy nie? A je-
żeli chodzi o 3 lata, to tak jest w prawie finansowym. 
Czyli co do restrukturyzacji zadłużenia to musimy 
brać pod uwagę rok obecny i 3 lata wstecz, jeśli chodzi 
o to, jaka była kondycja gospodarstwa.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli to wynika z ze-
wnętrznych przepisów? Nie jest z góry narzucone?)

Tak jest.
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek!

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie…
(Senator Marian Poślednik: Do pana ministra…)
Tak? Jeszcze pan Marian Poślednik. Proszę bar-

dzo.
(Senator Marian Poślednik: Pytanie.)
Pytanie. Proszę bardzo.

Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, nie mogę nie zapytać z racji tego, 

że w moim okręgu wyborczym bardzo intensywnie 
rozwija się rolnictwo i hodowla bydła, ale także ho-
dowla trzody chlewnej, i szczególnie hodowcy trzody 
chlewnej pytają, czy oni są gorsi, w kontekście dodat-
kowego zwrotu dla hodowców bydła, w przypadku 
których jest ten limit 30 l/ha. Rozumiem, że w tej 
ustawie już nic nie zmienimy, ale czy nie uważa pan, 
Panie Ministrze, że w którejś kolejnej nowelizacji 

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego 
wykorzystywanego do produkcji rolnej. Ustawa ta 
wprowadza 2 zmiany, 2 propozycje. Pierwsza z nich 
podnosi limit, który do tej pory wynosił 86 l, do 100 l 
oleju napędowego na 1 ha użytków rolnych. To jest 
pierwsza propozycja. Druga propozycja wprowadza 
nowy element do tej ustawy, czyli zwrot części po-
datku akcyzowego zawartego w cenie paliw użytych 
w hodowli bydła. I tutaj też ustawa wprowadza limit, 
który wynosi 30 l oleju napędowego na każdą dużą 
jednostkę przeliczeniową bydła.

Ustawa ta jest przedłożeniem rządowym. Została 
uchwalona w Sejmie w dniu 9 listopada br. Sejm 
uchwalił tę ustawę bez poprawek.

Na posiedzeniu naszej komisji została przedsta-
wiona przez panią legislator 1 poprawka. W dyskusji 
wziął udział pan senator Kleina, który pytał o szcze-
góły dotyczące tej poprawki, bardziej o wyjaśnienie 
tej poprawki. Po wyjaśnieniu przystąpiliśmy do gło-
sowania. Wszyscy senatorowie byli za uchwaleniem 
tej ustawy, w związku z tym z takim wnioskiem, 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, zwracamy się do 
Wysokiej Izby. Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, pana senatora Zdzisława Pupę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Zdzisław Pupa:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja rolnictwa z zadowoleniem przyjmuje 

kolejną ustawę, która wychodzi naprzeciw… wystę-
puje z rozwiązaniem dotyczącym problemów w rol-
nictwie. Z tego tytułu odbyła się dyskusja, został 
przedstawiony przedmiot ustawy. W sposób szczegó-
łowy zaprezentował go tu senator Włosowicz, wobec 
tego mnie pozostaje jedynie poinformować państwa, 
Wysoką Izbę, że komisja rolnictwa również rekomen-
duje Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów ma takie pytanie? 
Nie. Dziękuję.
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(senator M. Poślednik) Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie pana 
senatora Jana Rulewskiego.

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.

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią do rozpatrze-
nia punktów piętnastego i szesnastego przystąpimy 
po godzinie 14.00.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siedem-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1002, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1002 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza Peczkisa, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Proponowany zakres zmian w zasadzie nie jest 

jednorodny i obejmuje wiele punktów z ustawy  
– Prawo energetyczne. Proponowane zmiany obej-
mują w szczególności regulacje instytucji sprzedaży 
rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub 
energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłą-
czonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej 
lub gazowej lub do sieci przesyłowej gazowej reali-
zowanej przez sprzedawcę rezerwowego.

Ustawa wdraża do polskiego porządku praw-
nego przyjmowane na gruncie Unii Europejskiej 
Kodeksy Sieci i Wytyczne stanowiące środki mające 
na celu budowę wspólnego, jednolitego rynku energii 
elektrycznej na terenie Wspólnoty. Kodeksy Sieci 
i Wytyczne wprowadzane są do obrotu prawnego 
na terenie Unii Europejskiej w formie rozporządzeń 
Komisji Europejskiej, odpowiednio na podstawie 
art. 6 i 18 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady nr 714/2009 w sprawie warunków dostępu 
do sieci w odniesieniu do transgranicznej wymiany 
energii elektrycznej i uchylającego rozporządzenie 
nr 1228 z roku 2003.

Ustawa wprowadza ponadto modyfikację za-
kresu obowiązku sprzedaży wytworzonej energii 
elektrycznej na rynku giełdowym poprzez jego pod-
niesienie z 30% do 100%. Obecnie jest 30%. Ma to 
zapobiec omijaniu zakazu przez pionowo zintegrowa-
ne grupy energetyczne handlujące energią pomiędzy 
podmiotami wewnątrz swojej struktury, co skutkuje 

należałoby nie zapomnieć o pozostałych hodowcach, 
którzy też ponoszą spore koszty i są w tym momencie 
jak gdyby dyskryminowani tą ustawą. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze. Zgadzam 

się z panem. W 2019 r. będziemy nad tym pracować. 
Oczywiście muszą na to pozwolić środki finansowe 
w budżecie. Tutaj rzeczywiście ma pan rację. W tym 
roku nic już nie możemy zrobić, ale w 2019 r., jeżeli 
chodzi o prace legislacyjne, to tak.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, niedawno, parę lat wstecz proble-

mem nie były same dopłaty do paliwa czy też zwrot 
akcyzy. Problemem było również niewykorzystanie 
tych dopłat. Były różne przyczyny, np. źle skalku-
lowana dopłata lub przestępczość, czyli kupowanie 
przez rolników paliwa jeszcze tańszego niż to, które 
wymagało fakturowania. 

Pytanie jest takie: jak w zeszłym roku kształtowa-
ło się wykorzystanie środków związanych z dopłata-
mi i ze zwrotem akcyzy?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Tadeusz Romańczuk:
To dość szczegółowe pytanie. Pozwoli pan senator, 

że przedłożę odpowiedź na piśmie. Dobrze?
(Senator Jan Rulewski: Dobrze. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze z państwa ma pytanie? Nie widzę 

chętnych.
Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) do dzisiejszego posiedzenia Senatu, te, które mamy… 
To ja mogę odczytać.

(Senator Mieczysław Augustyn: Nie, nie…)
One były po prostu… One są bardzo precyzyjne. 

To są techniczne uwagi, są precyzyjne, zawierają pa-
ragrafy i nie chciałbym tutaj czegoś… Ale tak, tak, 
były takie uwagi, natomiast…

(Senator Mieczysław Augustyn: Chciałbym tylko, 
żeby poinformować Wysoką Izbę o zastrzeżeniach 
do art. 2.)

„Ustawa zmienia ustawę o gospodarce nierucho-
mościami poprzez wprowadzenie obowiązku nadawa-
nia rygoru natychmiastowej wykonalności decyzjom 
administracyjnym zobowiązującym do udostępnienia 
nieruchomości w celu wykonania czynności zwią-
zanych z konserwacją, remontami oraz usuwaniem 
awarii ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń 
służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, 
pary, gazów i energii elektrycznej oraz urządzeń 
łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych 
podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiek-
tów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych 
przewodów i urządzeń, a także usuwaniem z gruntu 
tych ciągów, przewodów, urządzeń i obiektów (art. 2 
nowelizujący art. 124b ustawy o gospodarce nieru-
chomościami)”. No właśnie dlatego odczytuję, bo ja, 
prawdę powiedziawszy, nie byłbym w stanie, chociaż 
jestem technikiem, spamiętać wszystkich nazw. Tak, 
w tym zakresie była mowa…

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Dziękuję.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Peczkis: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister energii.

Jest dzisiaj z nami pan minister Tadeusz Skobel, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Nie, dziękuję. Przedstawione zo-
stało…)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? 

Pan senator Augustyn.
Panie Ministrze, zapraszam pana na mównicę,  

bo będą pytania.
I proszę bardzo, pan senator Augustyn.

faktem, że znaczna część energii omija główny rynek 
giełdowy.

Ponadto dokonuje się uproszczenia procedury do-
stępu do infrastruktury energetycznej znajdującej 
się na terenie nieruchomości niebędących własno-
ścią przedsiębiorstwa energetycznego. Proponuje się 
zniesienie obowiązku opracowywania programów 
budowy stacji tankowania gazu ziemnego w przy-
padku najmniejszych podmiotów zajmujących się dys-
trybucją paliw gazowych. Umożliwia się jednostkom 
samorządu terytorialnego wykorzystanie pojazdów 
napędzanych gazem ziemnym w celu spełnienia wy-
mogu 10% udziału pojazdów ekologicznych we flocie 
pojazdów wykonujących zadania publiczne.

Nad tym zakresem zmian żywo dyskutowano na 
posiedzeniu komisji. Na posiedzeniu komisji zgła-
szane były poprawki do przedstawionego porządku. 
Propozycje poprawek zgłaszał również legislator. 
Poprawki znalazły niestety częściowo poparcie wśród 
senatorów będących członkami komisji. W trakcie 
dyskusji w zasadzie omówiono każdą z propono-
wanych zmian. Do każdej z proponowanych zmian 
zgłaszane były zastrzeżenia i wątpliwości, na które 
merytorycznie i wyczerpująco odpowiadał zarówno 
pan minister, jak i obecny prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś ma takie pytanie?
Pan Mieczysław Augustyn. Proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Senatorze, w swoim sprawozdaniu nie mó-

wił pan o opinii Biura Legislacyjnego. Czy mógł-
by pan poinformować Wysoką Izbę o opinii biura, 
zwłaszcza o zastrzeżeniach natury konstytucyjnej?

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Konstytucyjnej?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Uwagi szczegółowe Biura Legislacyjnego. To 

może ja odczytam, bo one są dość szczegółowe i od-
noszą się do konkretnych paragrafów. To są te uwagi, 
które zostały zawarte w opinii stanowiącej dodatek 
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tylko, że w tej chwili jest przygotowywana ustawa 
o kogeneracji i ona jest przedmiotem obrad Komitetu 
Stałego Rady Ministrów… Ona już przeszła przez 
Komitet Stały Rady Ministrów i trafi na posiedzenie 
Rady Ministrów. Myślę, że takie całościowe podejście 
do kogeneracji – w kontekście tej ustawy i zawartych 
tam uregulowań – będzie najwłaściwsze.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Panie Ministrze.
Przyznam, że zaniepokoiła mnie trochę ta moż-

liwość zamiany pojazdów elektrycznych na pojazdy 
zasilane gazem ziemnym we flocie przedsiębiorstwa, 
które będzie służyło transportem wynajmowanym 
przez samorząd terytorialny. 

Proszę mi powiedzieć, czy my powoli nie zaczy-
namy odchodzić od rygorów ustawy, która w sposób 
jasny mówiła, jakie powinny być poszczególne kro-
ki związane z wprowadzaniem elektromobilności. 
Tu jest jedna furtka, potem będzie druga… Skąd się 
wzięła taka liberalizacja tych warunków?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Panie Senatorze, to nie jest kwestia odejścia od 

ustawy o elektromobilności. Tę ustawę wdrażamy i bę-
dziemy wdrażać. Pojawiła się po prostu, z przyczyn 
technicznych, sprawa następująca. Samorządy wska-
zywały nam, że obecnie na rynku pojazdów o napę-
dach alternatywnych, czyli tych niskoemisyjnych, nie 
ma pojazdów elektrycznych takich jak np. śmieciarki, 
które można by było w tym czasie pozyskać, tak żeby 
one mogły w samorządach funkcjonować. W związku 
z tym, że jest pełna gama takich pojazdów z innym 
napędem – pojazdów zasilanych gazem ziemnym  
– stwierdziliśmy, że aby ten wymóg spełnić… 
Zarówno jeden element, jak i drugi służy ochronie 
środowiska. Tak że nie odchodzimy od elektromobil-
ności – elektromobilność promujemy i będziemy dalej 
promować. Dajemy po prostu szansę zrealizowania 
wymogów tam postawionych poprzez skorzystanie, 
jeżeli pojawią się takie pojazdy, z 2 rodzajów napędu, 
czyli napędu na gaz ziemny i napędu elektrycznego.

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

Wicemarszałek Maria Koc:
Tak, proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, na posiedzeniu komisji mówili-

śmy dużo, w związku z tą ustawą, o tym dramatycz-
nym wzroście cen energii, hurtowych cen energii dla 
przedsiębiorców. Chciałbym usłyszeć od pana mini-
stra, czy oprócz tych rozwiązań, które są w ustawie, 
to znaczy zobowiązania do sprzedaży tego w 100% 
na giełdzie, ministerstwo przygotowuje jakieś inne 
regulacje czy też działania, które zapobiegną tak dra-
stycznym podwyżkom cen energii.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Pani Marszałek! Panie Senatorze! Tak jak zosta-

ło zapowiedziane już wcześniej przez pana premiera 
Morawieckiego, przez pana ministra Tchórzewskiego, 
rząd w tej chwili pracuje, jesteśmy na etapie uzgodnień 
międzyresortowych, ale również unijnych. Było takie 
spotkanie – dwudziestego szóstego to będzie kontynu-
owane – na temat rekompensat, które z tytułu wzrostu 
cen energii, czyli z przyczyn fundamentalnych, mogą 
się pojawić czy już się pojawiają w przypadku odbior-
ców indywidualnych, czyli taryfy G i tych odbiorców, 
którzy na poziomie tej taryfy odbierają energię elek-
tryczną, jak również w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw. Ta deklaracja, która padła – chodzi 
o to, by te rachunki nie wzrosły, by były zrekompen-
sowane w ramach postępowania, które się w tej chwili 
odbywa – jest przedmiotem pracy rządu z takim har-
monogramem, by do końca tego roku światło dzienne 
ujrzała uchwała, która ureguluje te kwestie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Pan senator Peczkis chce zadać pytanie?
Proszę.

Senator Grzegorz Peczkis:
Panie Ministrze, czy udało się wyjaśnić kwestię 

poziomu kogeneracji? Chodzi konkretnie o 52,5%. 
Skąd ta liczba, skąd dokładnie taki – 52,5% –wyma-
gany poziom kogeneracji?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
My tę sprawę wyjaśnialiśmy… Prześlemy panu 

senatorowi odpowiedź na to pytanie. Ja przypomnę 
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Owszem, ta ustawa proponuje jakąś reakcję, 
rozszerzając z 30 do 100% konieczność sprzedaży 
energii na giełdzie, ale przede wszystkim wiemy, że 
prawdopodobnie będzie tak jak przy wprowadzeniu 
obowiązku 30-procentowego udziału w rynku giełdy. 
I tym razem będzie to proces. Tymczasem prawdopo-
dobnie jednym z czynników, który spowodował tak 
znaczący wzrost, było zdyskontowanie zmiany, którą 
ministerstwo proponuje, oczywiście oprócz innych 
czynników trwałych związanych z tym, że w dalszym 
ciągu nie radzimy sobie z wypełnieniem unijnych 
obowiązków w zakresie energii odnawialnej.

Na marginesie chcę państwu powiedzieć, że kilka- 
krotnie zdarzyło się już w tym roku, że ceny energii 
w Polsce były najwyższe w Europie. To jest sukces! 
Macie państwo sukces! Naprawdę! Udało się! I to 
w sytuacji, kiedy państwo mówiliście, że energia 
odnawialna, która stanowi większy procent w mik-
sie energetycznym innych krajów… Ona miała być 
podobno tak droga, że to oni mieli mieć wyższe 
ceny energii. Tymczasem jest odwrotnie, mimo że 
– o czym pewnie będziemy dzisiaj jeszcze mówić  
– żeby potanić cenę energii, coraz więcej impor-
tujemy węgla z Rosji, a nawet momentami, łamiąc 
embargo, z Donbasu, żeby nie doprowadzić do jesz-
cze większych podwyżek. To, co miało być źródłem 
naszego bezpieczeństwa energetycznego, powoduje,  
że się coraz bardziej uzależniamy, i to uzależniamy 
się od tych, od których mieliśmy być niezależni dzięki 
węglowi. To właśnie tam się uzależniamy, a mimo to 
ceny energii idą w górę.

Pan minister mówił tutaj, odpowiadając na pyta-
nie, o pewnych działaniach. Ale, Panie Ministrze, to 
wszystko za późno! To my będziemy mówili o ce-
nach, które będą już drastycznie wyższe od tych, 
które obowiązują teraz, ponieważ większość z nich 
ominęła giełdę i jest zawierana w ramach kontraktów 
bezpośrednich. To właśnie tam te zwyżki są tak wyso-
kie. A Urząd Regulacji Energetyki do cen hurtowych 
nie ma nic i dlatego nie może tutaj interweniować. 
Ministerstwo jest w tej sprawie absolutnie bierne 
i to jest karygodne. Dopuszcza się do tych zwyżek. 
Dlaczego? No, ktokolwiek by zerknął – a przygląda-
liśmy się temu przed chwilą w związku z pracowni-
czymi programami kapitałowymi – na spółki Skarbu 
Państwa, w tym energetyczne, elektroenergetyczne, 
zobaczyłby, jakie marne mają wyniki. Pożenienie wy-
twórców węglowych, często o niskiej efektywności, 
z elektrowniami poskutkowało tym, że energetyka, 
tak jak przewidywaliśmy, sama popada w kłopoty.  
To nie jest oczywiście, Panie Profesorze, jedyny 
powód, ale to jest jeden z powodów, dla których to 
wygląda tak jak wygląda. I teraz energetyka tymi 
podwyżkami próbuje wyjść na prostą, przerzucić złe 
zarządzanie, złe decyzje na firmy, a potem na obywa-
teli. I to się dzieje teraz na naszych oczach. Wydaje się,  

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, przyznam, że nie mogę się z pa-

nem zgodzić. Mimo wszystko napęd na gaz ziemny 
to jest napęd, w którym trzeba spalić jakiś nośnik – 
gaz ziemny – w związku z czym powstaje dwutlenek 
węgla. Tak że to, czy jest spalana benzyna, czy gaz 
ziemny, z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla 
nie ma większego znaczenia. Czymś innym jest nato-
miast napęd elektryczny. Oczywiście w jakiś sposób 
ten prąd w elektrowni musi powstać – u nas powstaje 
z węgla – ale skala zanieczyszczenia środowiska jest 
zupełnie inna.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel:
Jak mówiłem, na wniosek przede wszystkim sa-

morządów, bo to był ich postulat skierowany do nas, 
powstało to uregulowanie. Uważamy, że, aby spełnić 
warunek dotyczący 50%, nie jest konieczne wpro-
wadzenie tego uregulowania, które wprowadzamy.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii 

Tadeusz Skobel: Dziękuję.)
Jeszcze pytanie?
(Senator Grzegorz Peczkis: Nie, chciałbym tylko 

zapisać się do dyskusji.)
Dobrze.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
O zabranie głosu proszę pana senatora Mieczysława 

Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Przyznaję, że spodziewałem się dzisiaj burzliwej 

debaty, bo sytuacja w energetyce, że tak powiem, 
woła o to. Jeżeli firmy dostają oferty na przyszły 
rok zwyżek cen prądu o 60, 70, 80 i więcej procent,  
to w parlamencie powinniśmy tej sprawie poświęcić 
godziny, by dokładnie prześwietlić sytuację, która 
zagraża konkurencyjności polskiej gospodarki, która 
w konsekwencji nakręcać będzie inflację. A przecież 
podstawowe instrumenty działania w tym zakresie ma 
ministerstwo, bo wiodącymi graczami na tym rynku 
są firmy publiczne, państwowe. Dlatego pytaliśmy 
o to na posiedzeniu komisji. I trudno być zadowolo-
nym z odpowiedzi.
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(senator M. Augustyn) nie do przyjęcia. Po pierwsze, nie reaguje w sposób 
adekwatny do sytuacji na bardzo duże, już nastę-
pujące, podwyżki cen energii dla firm. Po drugie, 
narusza art. 2 konstytucji, wprowadzając obligo wy-
stawianych decyzji, natychmiastową wykonalność 
decyzji o udostępnieniu własności dla potrzeb ener-
getyki. Może to być często nadużywane. W tej miej-
scowości, o której mówiłem, pod pozorem remontu 
tak naprawdę dokonuje się całkowitej modernizacji 
linii. A w sytuacji, gdy energetyka zleca swoje usługi 
sieciowe w ramach oferty „Projektuj i buduj”, kiedy 
się dąży za wszelką cenę do obniżenia kosztów, kiedy 
firmy do tego dążą, może dochodzić do bardzo dra-
stycznych sytuacji naruszenia prawa własności mimo 
braku realnej, jak to wskazywał trybunał, sytuacji 
zagrożenia dla życia, zdrowia i dostaw energii elek-
trycznej. Dlatego w moim przekonaniu ta ustawa nie 
może być przyjęta w tym kształcie. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Grzegorz Peczkis.

Senator Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo! 

Panie Ministrze! Panie Prezesie!
Króciutko odniosę się do poprzedniej wypowiedzi. 

Ona w dużej mierze bazowała na pewnych mitach, 
przekonaniach, wierzeniach, nie na faktach. Jeżeli 
ktoś ma, Panie Senatorze – zwrócę się już tak per-
sonalnie – wiedzę o tym, że sprowadzamy, jak pan 
to ujął, a ja mogę prosić, żebyście nie sprowadzali, 
węgiel z Donbasu, z terenu zagrożonego… Jeśli pan 
ma taką wiedzę, to trzeba się zgłosić do organów 
ścigania. Jeżeli to jest…

(Senator Mieczysław Augustyn: Zajmują się już 
tym.)

Jeżeli tak jest, to oczywiście, jak pan doskonale 
wie, węgiel ze złoża jest naznaczony charakterystyką 
tego złoża i można łatwo zidentyfikować na hałdzie, 
który węgiel z jakiego złoża jest. Jeśli chodzi o pol-
skie złoża, to wszystkie są zidentyfikowane – jest 
pan poseł geolog, potwierdzi to albo temu zaprzeczy 
– i można na podstawie próbki tego węgla stwierdzić 
z dużym prawdopodobieństwem, z jakiego jest złoża. 
Tyle, jeśli chodzi o węgiel z terenów Donbasu.

Przy okazji powiem, że jest to węgiel bardzo moc-
no zasiarczony i w związku z tym nie nadaje się do 
spalania w większości polskich nowych elektrowni, 
elektrociepłowni. Ale to za chwileczkę.

Jeżeli chodzi o URE, to nieprawdą jest również to, 
co pan powiedział, że URE nie ma żadnych możliwo-
ści kształtowania ceny u odbiorców hurtowych. Jeśli 
pan prześledzi to, co się działo w trakcie tegorocznych 

że to jest bomba z opóźnionym zapłonem, która za 
chwilę wybuchnie nam w rękach przy biernej po-
stawie, podkreślam, rządu, który działa… który 
powstrzymuje się w działaniach, gdy idzie o spółki 
będące własnością Skarbu Państwa, albo tam, gdzie 
ma zdecydowaną przewagę, jeśli chodzi o udziały, 
i podejmuje działania, które odnoszą się do przyszło-
ści. Rząd dopiero pracuje, rząd dopiero myśli, a za 
kilka tygodni firmy będą musiały płacić, a nie dopiero 
myśleć, co zrobić. Muszą podpisywać te dużo gorsze 
dla siebie umowy już teraz, żeby mieć pewność co do 
dostaw. Dlatego to otoczenie, w którym rozmawiamy 
o tej ustawie, jest bardzo niekorzystne. Dawno tego 
nie było. Prawdę mówiąc, ja nie pamiętam czegoś ta-
kiego, chyba nigdy tego nie było. Trzeba bić na alarm, 
bo dzieją się rzeczy, powiedziałbym, katastrofalne.

Druga kwestia, którą chciałem poruszyć, to jest 
sprawa zmiany w ustawie o nieruchomościach. 
Propozycja w art. 2 jest zła. Jest zła nie tylko ze 
względów prawnych, bo jest sprzeczna z konstytu-
cją, dlatego że Trybunał Konstytucyjny wyraźnie 
mówi, że owszem, można nadać decyzji rygor na-
tychmiastowej wykonalności, niezwłocznego wyko-
nania wtedy, kiedy zachodzi zagrożenie dla jakichś 
dóbr chronionych. Pan minister mówił o tym na 
posiedzeniu komisji, że chodzi o przypadki awarii 
itd., itd. Wiadomo, że energia jest tą usługą, która 
musi być dostarczona. Tyle tylko, Panie Ministrze, 
że trybunał mówi, że musi mieć to charakter realny, 
a nie teoretyczny. Wprowadzenie w prawie obligo 
z tego zakresu oznacza, że lekceważymy to ustalenie 
Trybunału Konstytucyjnego. Dzisiaj starostowie prze-
cież mają prawo stosowania takich decyzji i robią to, 
co zresztą wywołuje… No, robią, bo w moim okręgu 
jest ogromny protest. Jeśli pan minister chce spraw-
dzić, proszę bardzo – miejscowość Byszki, gmina 
Ujście, powiat pilski, tam ta sytuacja miała miejsce. 
Także do mojego biura zgłaszali się rolnicy, którzy 
uważali, że decyzja starosty pilskiego była wydana 
absolutnie przedwcześnie. Zostawienie tego przepisu 
w takim kształcie, w jakim państwo proponujecie, 
najzwyczajniej narusza art. 2 konstytucji. Nie jest 
to moja opinia. To jest opinia Biura Legislacyjnego 
i nie mam żadnych wątpliwości, że w tym zakresie 
słuszna. Ten przepis absolutnie nie powinien w tej 
ustawie się ostać. Dlatego będę zgłaszał poprawkę 
dotyczącą tego artykułu, tego, ażeby go wykreślić, 
w ten sposób zmodyfikować i tym samym też skreślić 
art. 11, który jest z nim powiązany.

Na zakończenie chcę powiedzieć tak. Ta usta-
wa zawiera wiele ważnych, koniecznych rozwią-
zań, które w pełni wdrażają dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego, ale także reagują na szereg zjawisk, 
które zaistniały. Jednak jeśli chodzi o 2 kwestie, jest 
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(senator G. Peczkis) stycja, jaka przychodzi mi do głowy, to jest Opole. 
A to była inwestycja wymuszona presją polityczną, 
polityczną, to nie była decyzja gospodarcza. Akurat 
Opole pod względem energetycznym, jako oddalone 
od dużych odbiorców, z dzisiejszego punktu widzenia 
niekoniecznie ma sens, ale to jest jedyna decyzja, jaką 
poprzedni rząd podjął. Jednak to jest, proszę państwa, 
1/30 potencjału Polski, a potencjału na pomnażanie 
trzeba co najmniej 5/30, 1/6 na kadencję. Trzeba to 
odtwarzać, żebyśmy mieli ciągłość. Inwestycja co do 
elektrowni atomowej, która została szumnie zapowie-
dziana, również została przez państwa zaniechana, 
chociaż miliony były wydawane. Pan pewnie jest tego 
świadom, że zaniechaliście bardzo ważnej strategicz-
nie dla Polski i tej części Europy inwestycji. Po prostu 
zaniechaliście. I dzisiaj płacimy za to rachunek.

(Senator Mieczysław Augustyn: Niech pan pokaże, 
co wy robicie.)

Kolejna sprawa to jest podejście obecnego rządu 
do budowy elektrowni atomowej. I tutaj trzeba powie-
dzieć szczerze, że mniej więcej co miesiąc w mniej 
lub bardziej zawoalowany sposób przedstawiciel 
do spraw energetyki obiecuje budowę elektrowni 
atomowej. Trzeba tu być szczerym. Tak jest, Panie 
Ministrze. Ja notorycznie przeglądam serwisy ener-
getyczne, mam też swoich redaktorów, z którymi…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam, to takie wyrażenie. A więc próbu-

jemy to analizować i nie wygląda to najlepiej. Ale 
nie tego dotyczy ten zakres zmian, nad którym po-
winniśmy debatować, dlatego wracam już do tematu. 
Przepraszam za ten wstęp.

To, co budzi niepokój, i to autentyczny niepokój, 
to fakt, że będzie dana możliwość naruszania prawa 
własności prywatnej ziemi. Ta możliwość dotyczy 
wchodzenia na teren nie tylko pod pozorem usuwania 
awarii. Co do awarii jest pełna zgoda. Jeżeli cho-
dzi o awarię, o usuwanie awarii, to jest pełna zgoda, 
Panie Ministrze, trzeba to robić, trzeba to zapisać. 
Ale jeśli chodzi o remonty, konserwacje bądź – i tu 
jest najbardziej kontrowersyjna sprawa – usunięcie 
istniejących instalacji… Mój serdeczny przyjaciel 
Andrzej zakupił grunt w środku miasta, grunt, na 
którym postanowił zbudować swój dom. Zbudował 
dom. Kupując grunt, sprawdził – działka była czy-
sta, bez niczego. Zbudował dom, zbudował ogród, 
zbudował skalniak. Zbudował to wszystko kosztem 
właściwie dwupokoleniowych oszczędności. Po czym 
było tak, że przychodzi do niego pan z jednego z za-
kładów i mówi, że pod skalniakiem jest ich, jak on to 
nawet ładnie nazwał, komora, i oni muszą tam zejść. 
A on mówi: proszę pana, nie ma takiej możliwości, 
ja kupiłem czystą działkę. Jeżeli to prawo wejdzie 
w życie, to nikt nie będzie go pytał o zdanie. Rozbiorą 
mu skalniak i wejdą do tej komory, żeby zrobić sobie 
naprawę, remont. I to jest niebezpieczeństwo. Tego 

wakacji z cenami energii, to zobaczy pan, że pan pre-
zes URE zareagował. Wystarczyło, że zapowiedział 
interwencję na giełdzie – ta zapowiedź wystarczyła 
– i ceny zaczęły gwałtownie spadać. Tak więc to jest 
właśnie to realne działanie, które prezes może podjąć 
i które prezes podejmuje.

Pewną niekonsekwencją jest to, że prezes podej-
muje – bardzo dobrze, że podejmuje, to już chwaliłem 
– te działania, ale podejmuje je dopiero od jakichś  
3 lat, tak konkretnie mówiąc. Przepraszam, ale przej-
rzałem, jak wcześniej te interwencje wyglądały. Być 
może nie było konieczności interweniowania, ale 
niewiele ich było.

Jeśli chodzi o ceny energii, to jest to oczywista 
nieprawda, że ceny energii w Polsce są cenami naj-
wyższymi w Europie. Każdy, kto zna strukturę ceny 
energii, wie, że energia nie jest czymś materialnym 
i jeszcze nie jest… No, nie podlega swobodnej wy-
mianie, nie kupuje się jej jak koszyka z mlekiem 
w sklepie. I energia jest tak czy inaczej dotowana 
przez państwa, które ją produkują. Jeśli zapozna się 
pan ze strukturą dotowania energetyki w Niemczech,  
to pan może łatwo i jednoznacznie wyliczyć, że ta 
cena jest wielokrotnie – nie, że troszkę, ale wielokrot-
nie – wyższa niż w Polsce. Jeśli pan zechce się nad 
tym pochylić troszkę bardziej dokładnie, odnosząc 
się do czegoś więcej niż powierzchownych danych 
wynikających np. z Eurostatu… Ale nawet z tych 
danych wynika, że to jest nieprawda, dlatego że naj-
wyższą cenę energii – my nawet nie zbliżyliśmy się do 
niej – w Europie ma Portugalia. Ale to trzeba zajrzeć, 
prześledzić i nie rzucać tak słów na wiatr. To jest nie-
bezpieczne, bo mówimy tu o bezpieczeństwie ener-
getycznym państwa polskiego. Ja sobie zdaję sprawę,  
że jest pewna walka polityczna, ale nie wolno pró-
bować destabilizować sytuacji energetycznej kraju 
w takich wypowiedziach bardzo ważnych senatorów.

Przepraszam za to ad vocem, ale odczuwam pe-
wien niepokój, kiedy słucham takich informacji, nie-
pokój związany z przyszłością energetyczną Polski. 
Nie ulega wątpliwości, najmniejszej wątpliwości,  
że przez poprzednie lata, lata poprzedzające rządy 
Prawa i Sprawiedliwości, inwestycje w energetyce 
stanęły. Już wielokrotnie tłumaczyłem tutaj Wysokiej 
Izbie, że energetyka jest takim bardzo delikatnym 
źródłem problemów, które wychodzą po latach. 
Innymi słowy, zaniechania inwestycyjne, jakich do-
konano 10 lat temu, wychodzą właśnie teraz. I właśnie 
teraz najlepiej uwidacznia się to, że nie inwestowano 
w energetykę. A ona jest bardzo droga inwestycyjnie, 
bardzo, bardzo droga, to są miliardy złotych. Nie in-
westowano, czyniono mgliste plany, szacunki, czynio-
no plany co do Ostrołęki, wydawano setki milionów 
na Ostrołękę, ale nie zaczęto budowy. Jedyna inwe-
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(senator G. Peczkis) ze zobowiązań jest opłata za emisję dwutlenku wę-
gla. Za każdą tonę wyemitowanego dwutlenku węgla 
zobowiązaliśmy się płacić. Za każdą tonę na dzień 
dobry rok temu płaciliśmy 6 euro.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas minął.)
To jeszcze chwilkę… Przepraszam.
(Wicemarszałek Maria Koc: Czyli w następnej 

turze 5 minut.)
Tak jest.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję.
Pan senator Krystian Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Do wystąpienia skłoniły mnie wypowiedzi, które 

tutaj przed chwileczką padły. Jak to w życiu bywa, 
były takie, z którymi się zgadzam, i takie, z którymi 
się absolutnie zgodzić nie mogę. Szczególnie chodzi 
mi o wystąpienie pana senatora Augustyna.

Otóż pragnę zwrócić uwagę… Znaczna część tego 
wystąpienia to była krytyka proponowanej ustawy, 
a na samo zakończenie były stwierdzenia, że ta 
ustawa ma bardzo wiele pozytywnych rozwiązań. 
Ponieważ ja staram się wszędzie doszukiwać najpierw 
pozytywów, to także poprę tę ustawę, bo tam jest 
bardzo dużo pozytywnych rozwiązań. I tu się zgodzę 
z panem senatorem Augustynem.

Jednak trudno się zgodzić z pana stwierdzeniem, 
że drastyczny wzrost cen energii jest związany – tu 
taka ukryta sugestia – z cenami nośników energii. 
Otóż tu na pewno bym się zgodził z wypowiedzią 
pana senatora Peczkisa, że przede wszystkim te ceny 
energii są w tej chwili kształtowane przez drastyczny 
wzrost cen uprawnień związanych z emisją CO2. To 
właśnie rzutuje na wzrost cen nośników energii.

I jeszcze jedna sprawa, bo czułem się tak, jakbym 
słyszał lobbystę energetyki odnawialnej. Otóż koszty 
energii w tej energetyce odnawialnej z definicji są – 
no, muszą być – wyższe niż w energetyce klasycznej.

I jeszcze jedna sprawa, o której warto tutaj powie-
dzieć. Aby gospodarka mogła funkcjonować, oprócz 
energetyki odnawialnej – czy wiatrowej, czy solarnej 
– musi równocześnie działać klasyczna energetyka. 
A co się stanie, jak będzie troszkę mniej słońca, jak 
będzie słabszy wiatr? Wtedy konieczna do zapewnie-
nia funkcjonowania systemu energetycznego państwa 
będzie ta klasyczna energetyka. Dziwię się, Panie 
Senatorze, tej niechęci do węgla, niejednokrotnie tu-
taj przedstawianej. Przecież węgiel ma bardzo dużo 
pozytywnych właściwości. Wymienię chociażby to, 
że jest potrzebny w niektórych sytuacjach związanych 
z dolegliwościami gastrycznymi. Dziękuję.

ja się osobiście obawiam, tego, że ktoś może wcho-
dzić na teren prywatny i robić dowolne rzeczy pod 
rygorem natychmiastowej wykonalności. I nie mam 
z tym problemu, gdy mowa o awariach. Jeśli chodzi 
o awarie, to się zgadzam. Ale istniejącą instalację, sta-
rą trzeba usunąć, zanim się komuś np. grunt sprzeda.

Druga sprawa, jaka jest według mnie niebezpiecz-
na, to wspólny rynek, na który wyrażamy zgodę, 
wspólny rynek dla paliw gazowych i energii elek-
trycznej. Proszę państwa, każdy, kto wie, jak wygląda 
struktura produkcji energii nie tylko w Polsce, ale 
i w Unii Europejskiej, wie, że w produkcji energii 
elektrycznej wszystkie paliwa są brane pod uwagę. 
Wszystkie. Nie jest tak, jak w Polsce, że jest domina-
cja węgla. W innych krajach w ogóle tego węgla nie 
ma, są inne paliwa. My godzimy się tylko na równo-
wagę rynku paliw gazowych i energii elektrycznej. 
Gdzie paliwa stałe? Gdzie paliwa ciekłe?

Jeżeli nie będzie wspólnoty rynku europejskiego 
w przypadku wszystkich paliw, to cząstkowe wycią-
ganie poszczególnych paliw będzie promowaniem 
danego, konkretnego kraju. Palcem można pokazać 
dzisiaj, który kraj będzie beneficjentem tych zmian. 
Dziwnym trafem są to kraje najbardziej zamożne.

(Wicemarszałek Maria Koc: Długo jeszcze?)
(Głos z sali: Jeszcze…)
Pod ich dyktatem będziemy musieli za kilka lat 

ponosić tego konsekwencje. Mało tego, jeżeli z po-
wodu zmian nieprzeprowadzonych…

(Wicemarszałek Maria Koc: …już minuta zosta-
ła…)

…przed dekadą – bo o takich mówimy dzisiaj 
konsekwencjach – przed 10 laty, będziemy ponosili 
konsekwencje…

Jeżeli czas, to ja będę jeszcze prosił o następny… 
Dobrze?

(Wicemarszałek Maria Koc: Minuta.)
To jeszcze potem plus 5, podejdę jeszcze raz.
(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze.)
Jeżeli pod pozorem tych zmian będziemy musieli, 

jako Polska, ponosić konsekwencje, to dlaczego my 
się na to godzimy? To jest wbrew interesowi pań-
stwa polskiego i jego obywateli. Jesteśmy w Unii 
Europejskiej, zgoda. Ponosimy konsekwencje. Skąd 
takie ceny?

Pan Augustyn zauważa, że ceny rosną. Rosną, 
Panie Senatorze. Czy pan był za tym, żeby Polska 
przystąpiła do Unii Europejskiej? Domyślam się, że 
tak. Panie Senatorze, czy pan wie, że w ramach funk-
cjonowania w Unii Europejskiej… Bo pan po prostu 
jest tematycznie zorientowany. Przepraszam, ale tak 
grzecznościowo, szanuję pana wiedzę.

Państwo wiecie, że w związku z obecnością 
w Unii Europejskiej mamy zobowiązania. Jednym 
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energetycznego. Firmy energetyczne tego nie chciały. 
Była decyzja rządu, która je do tego zmusiła. I proszę 
nie zaprzeczać, że tak nie było, bo ja znam kulisy. 
Takie próby były już w poprzednim rządzie. A teraz 
to zostało zrealizowane.

To powoduje… Nie tylko certyfikaty. Oczywiście, 
że wzrośnie cena energii, gwałtownie, skokowo. 
Certyfikaty oczywiście także powodują… dokła-
dają się do wzrostu cen energii elektrycznej. Ale 
przecież o tym wiedzieliśmy od dawna i szliśmy 
w tym kierunku świadomie. Idziemy w energetykę 
węglową, opieramy się na energetyce węglowej, nie 
schodzimy z tego. I oczywiście będziemy płacić za 
te certyfikaty. No, dobrze. Tak więc teraz nie ma co 
mówić, że certyfikaty spowodowały… Wiedzieliśmy 
o tym, że one to spowodują, i świadomie w tym 
kierunku szliśmy.

Tak więc jesteśmy w takiej sytuacji, w której prze-
rzuci to się na efektywność naszej gospodarki. Bo taki 
wzrost cen energii musi się przerzucić na efektywność 
naszej gospodarki, efektywność w Polsce, ale tak-
że w stosunku do otoczenia. Czy mamy jakieś inne 
możliwości? Czy są inne możliwości? Oczywiście, są. 
Ale niezależnie od tego, że energia wiatrowa i inna 
ekologiczna kosztuje, to zrobiliśmy pewne posunięcie 
2 czy 3 lata temu, wprowadzając ustawę, która w za-
sadzie zlikwidowała inwestycje w energię wiatrową. 
Wprowadziliśmy takie zasady, które w zasadzie unie-
możliwiają tego typu inwestycje. Po co? Nie bardzo 
rozumiem dlaczego.

Energia jądrowa. No, oczywiście, musimy budo-
wać niezależność. Jest potrzebna energetyka jądro-
wa, rozwijanie tej energetyki jądrowej. Trzeba stać 
na kilku nogach, żeby stać twardo. To jest sytuacja, 
w której się znaleźliśmy, w której także państwo się 
znaleźli, czyli rządzący. I to świadomie. Proszę nie 
mówić, że nie ma w tym żadnej waszej winy.

Na końcu powiem o przepisie, który narusza 
prawa własności. Nazwałbym to lex Smoliński. 
Dyskutowaliśmy wczoraj o ustawie, która przewiduje 
wywłaszczanie banków, bardzo szybko, z marszu, bez 
jakichś kryteriów. Tam jest taki zapis. W tej chwili 
mamy kolejny tego typu zapis.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Można będzie wejść na cudzą własność nie tyl-

ko ze względu na awarię. Jest oczywiste, że jak jest 
awaria, to trzeba ratować. Ale można będzie wejść 
na cudzą własność, na własność prywatną w celu re-
montu albo usunięcia instalacji. To są rzeczy, które 
trzeba planować. Własność można naruszać…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
…na zasadzie wzajemnego porozumienia i zgod-

nie z prawem. No, jest decyzja, potem może być od-
wołanie, trzeba za to zapłacić itd.

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Marszałku, czas 
się skończył.)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W tej chwili nadszedł moment, który kończy 

dyskusję o energetyce, i trzeba powiedzieć „spraw-
dzam”. Sprawdzamy, jak wzrosną ceny ener-
gii elektrycznej, jaki jest koszt jej wytwarzania  
i co z naszym bezpieczeństwem energetycznym.  
Od dłuższego czasu wszyscy bierzemy udział w róż-
nych dyskusjach, słuchamy, co mówią specjaliści, 
czytamy informacje w mediach, oglądamy telewizję 
i rozmawiamy z ludźmi. Mój piekarz – ja oczywi-
ście nie mam piekarni, chodzi o piekarza, u którego 
się zaopatruję – ma niewielki, paroosobowy zakład 
i mówił mi, że propozycje cen energii elektrycznej 
na następny rok oznaczają wzrost o 70%. Mówimy, 
że to będzie od dwudziestu paru do 70%, a akurat 
jemu zaproponowano 70%.

Wiemy o tym, że miasta będą musiały wielokrot-
nie zwiększyć budżety na zakup energii – nie tylko  
na oświetlanie ulic, ale przede wszystkim na komuni-
kację. Szczególnie duże problemy będą tam, gdzie jest 
dobrze rozwinięta sieć tramwajowa. I to nie będzie 
wzrost o kilka, kilkanaście procent. Informacja mówi, 
że o kilkadziesiąt procent – może 40%, może 50%. 
W Polsce jest duży niepokój wśród przedsiębiorców, 
to wyraźnie słychać.

A więc w tej chwili, w tym roku, można już po-
wiedzieć „sprawdzam”. No i sprawdzamy, czy ten 
kierunek, który rząd przyjął, jest właściwy. Dyskusja 
na temat tego, czy ceny energii elektrycznej w Polsce 
wzrosną, czy nie, jest już chyba bezprzedmiotowa, 
bo o ile kilka miesięcy temu premier Morawiecki 
mówił, że absolutnie nie wzrosną, zaprzeczał, mówił, 
że to jakiś wymysł, o tyle w tej chwili premier się nie 
odzywa. I w zasadzie nikt nie zaprzecza, nie mówi, 
że ceny energii nie wzrosną. Pytanie tylko, o ile. Dla 
firm – kilkadziesiąt procent. Powiedziałem, o ile cena 
energii zostanie podwyższona dla tej małej piekarni. 
I oczywiście to się przełoży na ceny chleba. To jest 
jasne. Za taką politykę będziemy płacić.

Ja też rozumiem, dlaczego rząd nie interweniuje. 
Bo to nie jest tak, że nie ma możliwości interwencji. 
Przecież te wszystkie firmy energetyczne to są firmy, 
koncerny Skarbu Państwa. Ale rząd zdaje sobie spra-
wę z tego, że trzeba ściągnąć pieniądze do energetyki, 
żeby mogły być inwestycje. I trzeba ściągnąć… Ale 
trzeba ściągnąć pieniądze też po to, żeby wesprzeć 
sektor górnictwa. Bo przecież po to łączono, włączano 
kopalnie do sektora energetycznego, mimo sprzeci-
wu sektora energetycznego, mimo ostrzeżeń sektora 



106
67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw

(senator B. Borusewicz) Jeżeli chodzi o przewożenie gazu ziemnego, to są 
możliwe 2 technologie. Po pierwsze, transport gazu 
w fazie lotnej – ale potrzeba do tego mniej więcej 6 
razy takich zbiorników, jakie są do LPG, 6 razy wiel-
kościowo, objętościowo. Po drugie, transport gazu 
w fazie ciekłej – ale to wymaga niskich temperatur 
i wysokich ciśnień. No, to jest specjalny i trudny dział 
techniki. Faza ciekła to CNG.

Przeprowadziłem, powiedziałbym, sprawdzenie 
stanu rejestracji nowych pojazdów, bo tylko nowe 
pojazdy wchodzą w grę, za rok ubiegły i za lata po-
przednie, pojazdów zasilanych taką energią elektrycz-
ną, która się tu kwalifikuje. Chodzi więc o plug-in, 
elektryki i hybrydy plug-in. Jak to wygląda? To jest 
obecnie 0,2% w skali roku. W ciągu poprzednich 5 lat 
rejestracja takich pojazdów stanowiła 0,5% rejestracji 
nowych pojazdów w Polsce. Powtórzę: w skali 5 lat 
to jest 0,5%. Aut na CNG, aut z instalacjami na gaz 
inny niż LPG, na gaz ziemny, jest sprzedawane tak 
mało – ta sprzedaż jest szczątkowa – że nawet nie jest 
to ujmowane statystycznie. Innymi słowy, nawet jeśli 
założymy, że tak powiem, dużą górkę – wątpliwości 
rozstrzygniemy na korzyść – czyli że jest to 1%… 
Według mnie po prostu nie ma technicznej możliwo-
ści, żeby z tego 1% udziału w rynku w rok zrobić 10%, 
skoro rynek szacowany jest na blisko 550 tysięcy no-
wych pojazdów rejestrowanych rocznie. 550 tysięcy. 
Tak? To skoro z 1% mamy zrobić 10%, to, jak łatwo 
policzyć, potrzebujemy ok. 50 tysięcy nowych pojaz-
dów albo elektrycznych, albo napędzanych unikato-
wym paliwem, którego zdobycie nastręcza trudności. 
Bo nie ma tego paliwa, nie ma stacji powszechnego 
ładowania. Można budować takie stacje, ale to jest 
kolejna inwestycja, i to inwestycja dla droższych po-
jazdów. To się po prostu ekonomicznie nie opłaca. 
Powód, dla którego ludzie masowo nie korzystają ani 
z technologii elektrycznej, ani z technologii CMG, jest 
prosty – to się nie opłaca. Korzystają z technologii 
hybrydowej, z klasycznych hybryd. Skąd to wiemy? 
Spójrzmy, z czego korzystają warszawscy taksówka-
rze. Najczęściej stosowany przez nich samochód nowo 
zarejestrowany to jest hybryda, bardzo konkretna hy-
bryda. Ta spala mniej, ta się po prostu opłaca.

Jaka jest druga przyczyna tego, że to się nie opła-
ca? Państwa zachodnie, które jakąś dekadę temu po-
dejmowały decyzje o promowaniu elektromobilności, 
kierowały potężne środki finansowe na dotowanie 
zakupu nowych pojazdów. Przykładem jest Dania, 
przykładem jest Norwegia. W Norwegii plan przewi-
dywał zakup 50 tysięcy pojazdów elektrycznych. Oni 
dotowali bardzo mocno zakup pojazdu elektrycznego, 
chcieli, żeby był tańszy od najtańszego odpowiadają-
cego mu modelu spalinowego. Po zakończeniu akcji, 
po zakończeniu dotowania miało być tak, że rynek tak 
bardzo będzie rozwinięty, że sam sobie poradzi. No 
i co? Drastyczny spadek sprzedaży aut elektrycznych. 

Dla mnie fragment ustawy, który to umożliwia, 
jest fragmentem wpisującym się w politykę dotyczącą 
prawa własności, którą prowadzi PiS. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Peczkis, 5 minut.

Senator Grzegorz Peczkis:
Kontynuując poprzednią wypowiedź… Poprzednik 

mówił, że oni wiedzieli, że tak będzie z ceną emisji. 
Gdybyście faktycznie wiedzieli, bylibyście szalenie 
bogaci. Jeśli ktoś byłby w stanie przewidzieć zwyż-
kę wartości 1 pozwolenia z 6 do 30 euro w ciągu 1 
roku – to jest taka skala – to grając na opcjach, byłby 
człowiekiem przebogatym. Tej wiedzy oczywiście 
nikt nie miał. Nikt nie mógł podejrzewać, że w ciągu 
roku wartość certyfikatów emisji dwutlenku węgla 
wzrośnie wielokrotnie. Podkreślam: wielokrotnie. 
A tak się właśnie stało. No, jest to przykre.

Niestety wspólnota europejska jest w przypad-
ku paliw, w przypadku energii elektrycznej, mniej 
w przypadku energii cieplnej, kompletnie niewrażli-
wa na współpracę, na solidarność. To jest cena, jaką 
płacimy za wspólnotę z państwami, które pod tym 
względem… Ostatnio w swojej wypowiedzi Angela 
Merkel wyraźnie powiedziała, że w kwestii gazu, 
w kwestii ropy dba przede wszystkim o interes wła-
snego narodu. Ona to powiedziała wyraźnie. To tyle 
na temat Unii Europejskiej w kwestii wspólnoty ryn-
ku gazu, paliw ciekłych, paliw stałych.

Wspólny rynek, według mnie, szczątkowo wspól-
ny, czyli taki, jaki będzie pasował Europie Zachodniej, 
jest dla nas niekorzystny. W związku z tym postuluję, 
żeby zastanowić się nad tym, czy faktycznie jest to 
krok w dobrą stronę dla narodu polskiego.

To, co wzbudza moją największą obawę – popro-
szę tutaj o to, żebyście, Szanowni Państwo, poparli 
poprawkę, którą zgłosiłem – to wymóg posiadania we 
flocie przedsiębiorstw realizujących usługi dla samo-
rządu za rok i 2 miesiące, czyli od 1 stycznia 2020 r., 
10-procentowego udziału pojazdów elektrycznych 
bądź napędzanych gazem ziemnym.

Szanowni Państwo, pragnę z całą stanowczością 
podkreślić, że gaz ziemny to nie jest ten gaz, który 
tankujemy przy stacjach benzynowych. To nie jest 
LPG. LPG nie podlega pod tę definicję. LPG to jest 
gaz ropopochodny. To nie ten gaz.

Jeśli chodzi o liczbę publicznie dostępnych stacji 
gazu ziemnego w Polsce – pomylę się plus minus 
o 5 – to jest ich 23. W całym kraju są 23 publicznie 
dostępne stacje gazu ziemnego.
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(senator G. Peczkis) chodzi, żebyśmy się przerzucali tutaj argumentami na 
ten temat, czy to jest 60%, czy to jest 1/3. Po prostu 
to jest dramatycznie wysoka podwyżka. Wszedłem 
teraz, Panie Profesorze, na stronę Towarowej Giełdy 
Energii. To, co tam można zobaczyć dzisiaj… oczywi-
ście w każdej godzinie jest inaczej, ale średnio dzisiaj 
to są według mnie prawdopodobnie najwyższe ceny 
w Europie. I właśnie do tej Europy tutaj parę razy 
się odnoszono. Otóż w naszej komisji padła informa-
cja, że te świadectwa odpowiadają, Panie Profesorze, 
jedynie za 20% podwyżek, 20%. Reszta to są inne 
czynniki, nasze krajowe czynniki i dobrześmy na 
to zapracowali. Dlatego, jeżeli używamy argumentu 
Unii Europejskiej, jeszcze raz podniosę to, co mówi-
łem. Czym w takim razie wytłumaczyć to, że energia 
jest relatywnie tańsza, nawet zdecydowanie tańsza 
tam, gdzie nawet do 90% energii pochodzi ze źródeł 
odnawialnych?

Oczywiście każdy kraj ma inne uwarunkowania, 
jest punkt startu, wszystkie rządy mają sporo przewin 
w tym zakresie, i wasz poprzedni rząd, i nasze rządy, 
i poprzednie rządy. Konserwowaliśmy ten miks ener-
getyczny, zabetonowaliśmy go i teraz jest nam trudno 
sprostać wymaganiom, które przecież podejmowane 
zostały przez Unię Europejską nie na złość Polsce, 
tylko w trosce o nasze zdrowie. To chyba wszyscy 
już rozumiemy, bo chwilę temu w tej Izbie też pro-
cedowaliśmy ustawy, które mówiły o tym, że jed-
nak węgla, zwłaszcza złej jakości, spalać nie wolno. 
Mamy program „Czyste powietrze” itd., itd. To jest 
także zła droga dla energetyki. Jeżeli będziemy szli 
dalej, to możemy tego ciężaru nie udźwignąć. Bo pan 
marszałek słusznie tutaj pokazywał, że… I tu, Panie 
Ministrze, dobrze, że rząd myśli o rekompensacie 
dla małych i średnich firm, bo te firmy, o których ja 
mówiłem, które mnie, no, można powiedzieć, zawe-
zwały do siebie, żeby powiedzieć, co się dzieje, to są 
właśnie małe i średnie firmy. I dla nich pomoc musi się 
znaleźć, dlatego że one pokazywały, że znajdują się 
na skraju bankructwa. Ale trzeba myśleć też o tym, 
żeby zrekompensować to samorządom, a przynaj-
mniej niektórym placówkom samorządowym. Bo 
jak pociągną szpitale? To musi być szerszy program. 
Mam nadzieję, że taki będzie. Ale tutaj w Senacie 
wykorzystajmy te parę minut, żeby uwrażliwić na 
to, że owszem, to dotyczy wszystkich, ale są takie 
miejsca, które trzeba uwzględniać i w przypadku 
których trzeba dać rekompensatę, bo inaczej będzie 
to miało bardzo negatywny skutek dla samorządów, 
dla placówek ochrony zdrowia, dla małych i śred-
nich przedsiębiorstw i na pewno to będzie bardzo 
zły sygnał dla potencjalnych inwestorów, których 
tak bardzo wciąż jeszcze potrzebujemy. Dlatego nie 
spierajmy się, proszę, o to, jak wysoki to wolumen. 
Ja bym wolał, żebyśmy się tutaj dzisiaj, równolegle 
do tej ustawy albo nawet w związku z tą ustawą, 

Ludzie tego nie kupują, bo jest to za drogie i ma za 
dużo wad – ładowanie na stacji ładowania prądem 
trwa za długo. Szczerze powiedziawszy, jako energe-
tyk mogę powiedzieć tak: Bogu dzięki, że nam tutaj 
ta elektromobilność nie zakwitła. Wiecie państwo, 
jakiego potrzeba prądu i ile tego prądu potrzeba, żeby 
naładować elektryka? A my dzisiaj mamy problem 
z ilością energii i jesteśmy na pograniczu… To jeszcze 
nie jest kryzys, to nie jest kryzys. Niektórzy twierdzą, 
że mamy jej dokładnie tyle, ile trzeba, że nie mamy 
nadmiarów mocy. Ale jeślibyśmy do tego podpięli 
auta elektryczne, tak jak planowaliśmy, w skali kil-
kudziesięciu tysięcy rocznie, no to bylibyśmy w kry-
zysie. Na szczęście Polacy w tym kierunku nie poszli. 
Proszę państwa, żeby przejechać 100 km, potrzeba 
12–20 kWh. Macie kalkulatory? To policzcie, ile ener-
gii dodatkowo trzeba kupić. Skąd tę energię chcecie 
wziąć, skoro nie ma źródeł? Te źródła muszą być, 
skoro planujemy elektromobilność. Ja o tym mówiłem 
3 lata temu, 2 lata temu i rok temu też. Planujemy 
elektromobilność, planujemy rozwój? Świetnie…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
…ale zaplanujcie budowę mocy wytwórczych 

albo pokażcie, skąd moc weźmiemy. Kabel pod dnem 
Morza Bałtyckiego jest fajny, ale ma swoją określoną 
przepustowość mocową. Tak? Szwecja sprzedaje nam 
energię – to jest największy nasz dostawca – tanio, 
ale jest jej ograniczona ilość. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn, również po raz drugi, 

a więc 5 minut.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Prezesie! 

Wysoka Izbo!
Muszę się odnieść do krytycznych głosów pod 

adresem mojego pierwszego wystąpienia. Dobrze, 
że nikt nie zaprzecza, że podwyżki są skokowe, duże 
i za duże. Nie ma co do tego wątpliwości. Możemy się 
sprzeczać, czy oszukał mnie ten przedsiębiorca, który 
pokazywał mi ofertę z 78-procentową podwyżką, 
czy nie miał racji inny, który pokazywał mi ofertę 
z prawie 70-procentową podwyżką. Pewnie gdzieś 
były też niższe oferty. Pan minister mówi: proszę 
zobaczyć, jak to wygląda w kwartale. Tak. Jak popa-
trzyłoby się na miesiące, kiedy jeszcze tej erupcji nie 
było, i dodałoby się do nich te, kiedy to nastąpiło, to 
pewnie wyszłoby trochę mniej. Ale przecież nie o to 
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(senator M. Augustyn) łatwego zadania i my też nie mamy łatwego zadania. 
Myśmy do pewnego czasu bronili Śląska i bardzo 
stanowczo bronili węgla jako podstawowego źró-
dła pierwotnego. Ma to swoje uzasadnienie. Moim 
zdaniem za późno od tego odstępujemy, trochę za 
późno, i ostatnia inwestycja węglowa się z tym wią-
że, tym bardziej że restrukturyzacja w tym zakresie 
następuje szybciej, a możliwości wydobycia maleją 
ze względu na ceny, ze względu na brak inwestycji, 
ze względu na warunki, na to, że to się wydobywa ze 
znacznych głębokości itd., itd. Nasz problem polega 
na tym, że obecnie oddajemy – a np. w przypadku 
Opola z pewnym opóźnieniem rozpocznie działa-
nie pierwszy i drugi blok – bloki węglowe bardzo 
wysokiej jakości, dobrej sprawności, niemniej jed-
nak niespełniające np. normy pakietu zimowego, 
550 g CO2/kWh. Oczywiście, że nie jest to możli-
we, bo ta granica jest ustanowiona arbitralnie. I ona 
właściwie dotyczy współinwestowania czy środków 
unijnych w inwestycjach energetycznych. Tak że to 
nas nie kładzie… ale to zrzuca całkowicie na nasze 
barki wszelkie inwestycje, w przypadku których ta 
norma nie jest spełniona. I wtedy efekt jest taki, że 
my mamy to na swoich barkach i nic nie możemy do 
tego dokładać. Ta norma jest arbitralna. Czy ona jest 
słuszna? Ona jest w zasadzie niesłuszna, bo ona jest 
tak ustawiona, że bardzo dobre elektrownie opalane 
gazem ją spełniają, z trudem, ale spełniają. Tak więc 
to trzeba sobie powiedzieć, że to jest trochę przeciw 
polityce węglowej. Ale my musimy wiedzieć… Ja wy-
stępuję w tej sprawie na różnych forach unijnych i ją 
tłumaczę. I nas tłumaczę. Bo my nie mamy wyjścia, 
my mamy następne 20, 30 lat… Te nowe inwestycje 
węglowe muszą pracować.

I teraz druga kwestia. Wszelkie zobowiązania 
klimatyczne, które podjęliśmy i które jeszcze nam 
grożą… Bo sobie trzeba powiedzieć bardzo wyraź-
nie, że parlamentarzyści w większości krajów są 
za tym, żeby te normy, które Komisja Europejska 
ostatecznie ustala… My przecież w Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej stale mamy z tymi 
kwestiami do czynienia. Pakiet zimowy i jego ele-
menty składowe… Ostatnio właśnie występował pan 
komisarz Šefčovič i on był łagodniejszy niż parla-
mentarzyści. Ja teraz wróciłem z Wiednia, gdzieśmy 
na ten temat rozmawiali. On jest znacznie łagod-
niejszy, bo on sobie zdaje sprawę, że jest 7 krajów 
dość silnie uzależnionych od węgla. A my szczegól-
nie. Tymczasem parlamentarzyści cały czas mówią: 
zaostrzyć, zaostrzyć, zaostrzyć; nasi ludzie widzą,  
że tu jest susza, tu zalewa, a tu są gwałtowne zjawi-
ska atmosferyczne, jak my będziemy mniej emito-
wać, to to się skończy. Oczywiście to jest nieprawda. 
Jeżeli chodzi o związek klimatu i zjawisk atmosfe-
rycznych z tym, o czym tu mowa, to on jest daleki, 
skomplikowany, a przede wszystkim ma dużą stałą 

mocno i ostro spierali się o to, w jaki sposób rząd 
nie ma myśleć, co zrobić w przyszłości, tylko w jaki 
sposób chce natychmiast pomóc, żeby zapobiec tym 
negatywnym zjawiskom.

Dziękuję panu marszałkowi Borusewiczowi, ja 
również uważam, że pomijanie zdania właścicieli 
jest konieczne wtedy, kiedy wystąpiła realna awaria. 
Ale wprowadzanie przepisu, który pozwala naruszać 
czy lekceważyć prywatną własność, naprawdę jest 
naruszeniem konstytucji w art. 2, tak jak wskazy-
wało Biuro Legislacyjne, i na to nie powinniśmy się 
zgodzić.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wach.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta dyskusja rozlała się szeroko. Zabieram głos, 

bo ona dotyczyła nie tylko samej materii ustawy, ale 
generalnie polityki energetycznej i wpływu inwestycji 
węglowych na cenę energii w przyszłości. Ja postaram 
się tak telegraficznie sformułować swoją wypowiedź, 
bo mam sporo faktów do przytoczenia, sporo rzeczy 
do powiedzenia.

Była poruszana sprawa importu węgla. Nie ulega 
wątpliwości, że on bardzo wzrasta, właściwie w tym 
roku dochodzimy do 15 milionów t, przy czym gros 
importu jest z Federacji Rosyjskiej. Do pewnej gra-
nicy robimy dobrze, tak żeby się nie uzależnić, bo 
jest to węgiel stosunkowo tani i dobry. Tak to sobie 
należy powiedzieć. Ale faktem jest, i w tej sprawie 
było śledztwo, że niewielka ilość węgla była sprowa-
dzona z Donbasu. To było mniej więcej 15 tysięcy t. 
Było w tej sprawie dochodzenie. To było prowadzone 
poprzez szereg firm pośredniczących. To jest wstyd, 
ale, o ile wiem, ta sprawa jest zahamowana.

Była poruszona sprawa inwestycji w energetyce 
i tego, że niby nasz rząd, tzn. rząd PO, nie inwestował. 
Inwestował, przykładem, Panie Senatorze, jest choćby 
Elektrownia Opole, to jest typowa inwestycja z na-
szego okresu. Pytanie, czy słuszna, czy niesłuszna. 
Zapewne słuszna, choć dyskusyjna. Obecna inwesty-
cja w elektrownię węglową, ta ostatnia, Ostrołęka 2, 
jest pomyłką. Firma ma przecież proces z udziałow-
cami, związany z nikłą szansą na to, że ta elektrownia 
będzie przynosiła zyski. Chodzi o to, że ona będzie 
generowała straty.

Nasza sytuacja w energetyce jest bardzo skompli-
kowana, to sobie należy powiedzieć, minister nie ma 
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(senator P. Wach) A to nie są tylko zapędy Komisji, ale są to także za-
pędy parlamentarzystów, a parlamentarzyści w wielu 
krajach Europy słuchają swoich ludzi, którzy mówią, 
że to, co jest złe, a dzieje w klimacie, czyli susze, 
powodzie gwałtowne, to jest wynik używania węgla  
– co oczywiście jest pomysłem skrajnym i przesad-
nym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że pan minister zobowiązał się do 

udzielenia odpowiedzi na piśmie panu senatorowi 
Peczkisowi.

Wnioski legislacyjne złożył pan senator Peczkis…
(Senator Grzegorz Peczkis: Panie Marszałku, nie 

złożyłem nowego wniosku. To były wnioski, które 
zostały złożone na posiedzeniu komisji.)

Czyli nie ma żadnych wniosków legislacyjnych?
(Senator Grzegorz Peczkis: Wnioski, o których 

mówiłem, to są wnioski, które były złożone na po-
siedzeniu komisji.)

(Senator Stanisław Kogut: Pan Augustyn chyba 
złożył…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Ja złożyłem…)
Przepraszam, zostałem wprowadzony w błąd. 

Wnioski złożył pan senator Augustyn.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków? Nie.
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.

Zarządzam przerwę do godziny 11:40.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 22  
do godziny 11 minut 44)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1003, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1003 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

czasową i nikt nie wie dokładnie, jak to jest. Niemniej 
jednak z powodu, że tak powiem, polityki ostrożno-
ści, słuszna jest polityka ograniczania emisji CO2. 
Ona jest słuszna, tylko kosztowna. Ale nie można 
się tego trzymać w sposób taki absolutny i mania-
kalny, jaki prezentuje większość parlamentarzystów 
europejskich. Myśmy z trudem przekonali, w grupie 
V4 i gdzie indziej, Czechów, Węgrów i Słowaków  
– no, Węgrów specjalnie nie trzeba było przekonywać 
– żeby przynajmniej nie występowali przeciw nam. 
Bo oni też byli gotowi. I ich rozwiązania są inne. 
Węgrzy trochę się podpięli pod atom rosyjski i z tego 
korzystają. Czesi twierdzą, że będą rozbudowywali 
energetykę jądrową. Słowacy mówią, że mają w tej 
chwili równowagę. Austriacy, którzy byli gospoda-
rzem, całkowicie są za pakietem klimatycznym. Tak 
że w tym wszystkim, w tej całej sytuacji – my jeste-
śmy w bardzo trudnej sytuacji – najwięcej zdrowego 
rozsądku ma mimo wszystko Komisja Europejska, 
która te zapędy lekko hamuje i spowalnia. Ale już 
w tej chwili właściwie cel pośredni, jeżeli chodzi 
o udział energetyki odnawialnej na rok 2030… 
Parlamenty wymusiły zwiększenie z 28% do 32%. 
I znowu będziemy mieli garb. Za ten garb płacimy 
i będziemy płacili, i nie ma wyjścia.

Są 2 kwestie. Myśmy zrobili błędy. Za długo trzy-
maliśmy się energetyki węglowej. Te ograniczenia 
dotyczące wiatru na lądzie, te 2 km, to, co spowo-
dowało ten zastój… To poszło za daleko, nie trzeba 
było tego robić. Trochę by nam to ulżyło. A teraz 
by trzeba przyspieszyć energetykę wiatrową na szel-
fie. Tam te plany są, ale, o ile wiem, pierwsze efekty 
tego będą w latach 2020–2022 i później. Tak że to 
by trzeba było zwiększać. Ale jeżeli chodzi o resztę,  
to nie mamy wyjścia. Myśmy tyle zainwestowali 
w ten węgiel, i to w bardzo dobre, duże bloki – oko-
ło 1 tysiąca MW, tyle mniej więcej mają bloki odda-
wane w Opolu i gdzie indziej – że przez następnych  
co najmniej 20, a raczej 30 lat musimy to eksploato-
wać. I będziemy za to płacić, nie ma wyjścia, dlatego 
że cena emisji wzrasta, te unijne cele energetyczne 
są zaostrzane, więc myśmy powinni, że tak powiem, 
grzecznie i ładnie uzasadniać… I to robi Buzek.  
To niejako robi też ten program unijny, jak również  
ta działka w nowej perspektywie finansowej, która ma 
wspomagać regiony przekształcające się – co doty-
czy Śląska. W dalszym ciągu żyje również, choć nie 
wiem, z jaką intensywnością i z jakimi szansami, idea 
rozbudowy technologii CCS, czyli Carbon Capture 
and Storage, dotycząca wyłapywania i przechowy-
wania dwutlenku węgla. To jest stosunkowo mało 
obiecująca sprawa, niemniej jednak trzeba ją cały 
czas wspierać, bo to, po pierwsze, świadczy o naszej 
dobrej woli, a po drugie, łagodzi te różne zapędy.  
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podmiotów za zgodną z rynkiem wewnętrznym na 
podstawie bezpośrednio obowiązujących przepisów 
Unii Europejskiej dotyczących pomocy publicznej 
lub uznaną za zgodną z rynkiem wewnętrznym przez 
Komisję Europejską daje możliwość stosowania ich 
do pomocy udzielanej tym podmiotom bez koniecz-
ności prowadzenia procesu notyfikacji.

Komisja po głosowaniu wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. 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 widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Wojciech Piecha: Dziękuję.)
Projekt tej 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? Nie. Dziękuję.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca nie 
dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu 
związane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
I zapraszam pana ministra na mównicę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, oczywiście ustawa jak najbar-

dziej jest potrzebna, to nie budzi wątpliwości, jed-
nakże po uzasadnieniu i po debacie sejmowej mia-
łem niedosyt informacji. Pan minister też zapewniał  
– i to jest w uzasadnieniu – że kwota przeznaczona 
na realizację celu ustawy, te 7 miliardów, nie zostanie 
przekroczona, że się zmieścimy w tym limicie. Z kolei 
z debaty sejmowej wyczytałem, że ta kwota została 
zrealizowana w bardzo niewielkim stopniu. 

Chciałbym dopytać, Panie Ministrze, dlaczego 
tak jest. Czy ona była za wysoka? Czy to jest kwestia 
terminów płatności? Czy są jakieś inne powody, dla 
których zostało to najwyraźniej przeszacowane?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
My faktycznie zaplanowaliśmy… Nawet tutaj, 

w Senacie, przed rokiem toczyliśmy debatę o tej 

Senator Sprawozdawca  
Wojciech Piecha:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności na temat ustawy o zmianie usta-
wy o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego 
oraz niektórych innych ustaw. Ustawa pozwala na 
skorzystanie z decyzji Komisji Europejskiej z dnia 
8 lutego 2018 r., wydłużającej do końca 2023 r. 
możliwość finansowania z budżetu państwa kosz-
tów procesu restrukturyzacji sektora górnictwa wę-
gla kamiennego. W związku z tym zmiany wpro-
wadzone są w ustawach z dnia 7 września 2007 r., 
22 stycznia 2015 r. i 14 września 2016 r. o zmianie 
ustawy o funkcjonowanie górnictwa węgla kamien-
nego oraz niektórych innych ustaw. Pozwala to na 
wydłużenie okresu finansowania z budżetu państwa 
kosztów procesu restrukturyzacji sektora górnictwa 
węgla kamiennego do 2023 r. bez zmiany kwoty li-
mitu udzielonej pomocy publicznej, tj. w granicach  
ok. 7 miliardów zł. Niezależnie od tego w ustawie 
z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnic-
twa węgla kamiennego zostają wprowadzone zmiany 
mające m.in na celu rozszerzenie prawa do urlopu 
górniczego o osoby, które pełniły z wyboru funkcje 
w organach związków zawodowych zrzeszających 
pracowników kopalni, zakładów górniczych lub jego 
oznaczonej części. Okres pełnienia tej funkcji związ-
kowej ma być uwzględniany przy ustalaniu prawa do 
emerytury górniczej.

Ponadto do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o do-
tacji przeznaczonej dla niektórych podmiotów zostały 
wprowadzone zmiany w celu skorzystania z możliwo-
ści, jakie daje rozporządzenie Komisji Europejskiej 
nr 651, uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne 
z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 
i 108 traktatu. Rozporządzenie to rozszerza wyłącze-
nia grupowe o niektóre kategorie pomocy państwa, 
m.in pomocy na kulturę i zachowanie dziedzictwa 
kulturowego, dzięki czemu możliwe będzie w ta-
kich przypadkach udzielenie pomocy publicznej bez 
przeprowadzania długotrwałego procesu notyfikacji. 
Pomoc publiczna dla tych podmiotów była dotychczas 
notyfikowana na podstawie zgodności z przepisami 
rynku wewnętrznego, zgodnie z art. 107 Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Dotyczy to 
pomocy dla Kopalni Soli „Bochnia”, Kopalni Soli 
„Wieliczka” i Muzeum Górnictwa Węglowego 
w Zabrzu. Ta pomoc została uznana przez Komisję 
za zgodną z rynkiem wewnętrznym jako pomoc 
przeznaczona na wspieranie kultury i zachowania 
dziedzictwa kulturowego. W związku z tym wprowa-
dzenie do ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o dotacji 
przeznaczonej dla niektórych podmiotów przepisów 
uznających pomoc publiczną dla wymienionych 
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(sekretarz stanu G. Tobiszowski) na wyrost, jest tutaj obecny. A mamy 2 powody, dla 
których taką politykę prowadzimy. Z jednej strony 
są to środki publiczne, a więc pilnujemy, żeby one 
były racjonalnie wydawane, tym bardziej że dość 
mocny nacisk kładziony jest na kontrolę i spra-
wozdawczość w SRK. A z drugiej strony musimy 
również informować Komisję Europejską, jak ten 
proces przebiega, i rozliczać się z tego. A więc tutaj 
jest bardzo mocny rygor oceny każdego elementu 
tego procesu. To też powoduje, że każdy pieniądz 
publiczny jest po parę razy oglądany, zanim zosta-
nie właściwie zagospodarowany.

Myślę, że jeśli uda nam się utrzymać ten pomysł 
na SRK, to powinniśmy spokojnie się w tej wielko-
ści zmieścić. Nawet nie chcę tutaj nic deklarować, 
bo dopiero w 2023 r. będziemy to rozstrzygać, ale 
nie powinniśmy zbliżyć się do 7 miliardów. Chcemy, 
żeby SRK prowadziła większą działalność, jeśli cho-
dzi o tereny poprzemysłowe. Gdyby się okazało, że 
otrzymamy z projektu regionalnego, który jest teraz 
w Komisji Europejskiej omawiany… Chodzi o pomoc 
regionom w procesie restrukturyzacji. Moglibyśmy 
pozyskać środki m.in. na te tereny w zarządzie SRK. 
Prawdopodobnie uzyskalibyśmy dzięki temu pewną 
synergię, o której ja już kiedyś mówiłem, tak żeby te 
tereny poprzemysłowe wracały jako tereny zagospo-
darowane pod inwestycje w naszych miastach. I to 
też by spowodowało, że sprzedając te tereny, SRK 
pozyskiwałaby stosowne środki i niekoniecznie by-
śmy musieli korzystać z tych publicznych środków 
na działalność SRK, ale to jest wszystko w trakcie 
procesu. Stąd potwierdzam i zaprojektowanie tych 
7 miliardów, i to, że staramy się bardzo oszczędnie 
te środki wydawać.

A panu senatorowi przedstawimy to, co zapre-
zentowaliśmy na posiedzeniu komisji sejmowej. 
Rozpiszemy też, jaki majątek, za ile, z czym był zwią-
zany wydatek, jak również opiszemy tę część spo-
łeczną, czyli ile było urlopów, ile było jednorazowych 
wypłat, jeśli chodzi o wielkości z poszczególnych 
kopalni, bo takie dane mamy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii Grzegorz 

Tobiszowski: Dziękuję, Panie Marszałku.)
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.

kwestii. Zwiększyliśmy o 4 miliardy zaprojektowa-
ną w poprzedniej ustawie, w ustawie z poprzedniej 
kadencji, kwotę na restrukturyzację, zwiększyliśmy 
ją do 7 miliardów. Dlaczego myśmy poparli wniosek 
o zwiększenie tej kwoty? Bo to był wniosek poselski, 
zaopiniowany przez nas. Dlatego że, analizując to,  
co jest przed nami, czyli przekazywanie zbędnego 
majątku poszczególnych kopalń, przeróbki czy spra-
wy związane z innymi częściami majątkowymi, które 
były elementami kosztowymi… Wyliczaliśmy, jakie 
nakłady będą potrzebne w związku z odłączeniem 
technicznym, zabezpieczeniem czy ewentualnymi 
pracami rekultywacyjnymi, ale zarazem braliśmy 
pod uwagę ten drugi proces, proces społeczny, so-
cjalny, a więc wcześniejsze emerytury, odprawy. 
Zaplanowaliśmy również po raz pierwszy, że admi-
nistracja publiczna w spółce, czyli osoby pracujące 
w biurach, też będzie mogła skorzystać z odpraw. 
To wszystko spowodowało, że wyliczając to, uznali-
śmy, że 7 miliardów będzie tą kwotą, która powinna 
nam pozwolić spokojnie ten proces przeprowadzić, 
uwzględniając zarazem wszystkich pracowników, 
którzy chcą skorzystać z przejścia na wcześniejszą 
emeryturę. Chodzi również o proces rekultywacji 
i restrukturyzacji poprzez odłączanie części tech-
nicznych i ich zabezpieczanie. Chcieliśmy pokazać, 
że SRK, spółka, która została do tego powołana, 
spokojnie może ten proces prowadzić. I ta wycena 
nie była raczej na wyrost. Dla nas, w naszej ocenie, 
była ona realna.

Dlaczego do dzisiaj te środki… Nie chodzi o to, 
że one są w małej części wykorzystane. One są 
wykorzystywane w pewnej proporcji, bo 7 miliar-
dów mamy do 2023 r. Dzisiaj jest rok 2018 i ten 
proces, jak państwo wiecie, trwa od 2 lat. Powiem 
państwu, że mamy pewne oszczędności, ale też nie 
ukrywam, że dążymy do tego, żeby… Pomimo tego, 
że mamy zaprojektowaną urealnioną kwotę, my nie 
chcemy tej kwoty w 100% wykorzystać. Może uda 
się nam wydać mniej środków. No, rzeczywiście 
będziemy do tego dążyć. Dlatego też SRK prowa-
dzi pewne działania związane z poszukiwaniem 
pewnych środków ze sprzedaży majątku, chociaż-
by w porozumieniu z poszczególnymi spółkami, 
szczególnie z PGG… To jest kwestia oceny, czy 
faktycznie musimy tyle środków na te sprawy spo-
łeczne przesuwać do SRK. I stąd ta kwota. Z tego, 
co wiem, wynika, że to są niespełna 2 miliardy, ale 
mogę też panu senatorowi odpowiedzieć w szczegó-
łach. Myśmy na posiedzeniu komisji prezentowali  
to z rozbiciem na poszczególne kopalnie, na po-
szczególne lata i na tę część społeczną. Nie ukry-
wam, że ten element dotyczący pewnych oszczęd-
ności, dotyczący tego, żeby nie wydawać środków 
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Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym

(wicemarszałek A. Bielan) W kolejnym artykule ustawy o dozorze technicz-
nym napisano, że wytwarzanie urządzeń technicz-
nych z zamiarem ich wprowadzenia do eksploatacji 
odbywa się na podstawie dokumentacji technicznej 
uzgodnionej z organem właściwej jednostki dozoru 
technicznego w zakresie zgodności tejże dokumenta-
cji z warunkami technicznymi dozoru technicznego.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, że zgodnie 
z wprowadzonymi przepisami inna jednostka do-
zoru technicznego, jeżeli technologia wytwarzania, 
naprawy lub modernizacji urządzenia technicznego 
będzie zgodna z decyzją… Konstrukcja taka ma na 
celu wyeliminowanie konieczności ponownego uzy-
skiwania uprawnień.

Według mnie takie są najważniejsze punkty tej 
ustawy.

Jakiejś specjalnej dyskusji na posiedzeniu komi-
sji nie było. Legislator przedstawił pewne uwagi do 
tejże ustawy, w decydującej konkluzji pan minister 
stwierdził, że nie widzi zagrożeń zgłaszanych przez 
legislatora i proponuje przyjąć ustawę w wersji bez 
poprawek. 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 widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

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?

(Głos z sali: Nie.)
Ja mam takie pytanie do pani minister.
(Senator Leszek Czarnobaj: O!)
Jeszcze mi nie odpowiedziała…
(Minister Przedsiębiorczości i Technologii 

Jadwiga Emilewicz: Jeszcze nie.)
Czekam więc na SMS.
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
więtnastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o dozorze technicznym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1006, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1006 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Krystiana 
Probierza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Krystian Probierz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt wystąpić w imieniu Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

Otóż ta ustawa o zmianie ustawy stanowi realiza-
cję przyjętej przez Radę Ministrów Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Założeniem proponowa-
nych zmian jest doprecyzowanie pewnych przepisów 
ustawy oraz usprawnienie wybranych obszarów syste-
mu dozoru technicznego przy jednoczesnym zmniej-
szeniu barier administracyjnych dla przedsiębiorców. 
Ta nowela wykonuje ponadto zalecenia pokontrolne 
Najwyższej Izby Kontroli.

Z najważniejszych punktów, które zmiana tej usta-
wy wprowadza, pozwolę sobie wymienić w moim 
przekonaniu najważniejsze.

Otóż wprowadzono definicje pojęć „moderniza-
cja”, „naprawa” i „konserwacja”. W rozumieniu tych 
zmian modernizacja to zespół czynności niebędą-
cych wytworzeniem nowego urządzenia techniczne-
go, zmieniających cechy urządzenia technicznego, 
a w szczególności jego konstrukcję lub zastosowane 
w nim materiały, parametry techniczne, lub auto-
matykę zabezpieczającą lub jej zespoły. Jeśli chodzi 
o naprawę to zdefiniowano to pojęcie tak, że to ze-
spół czynności mających na celu przywrócenie sta-
nu zdatności użytkowej urządzenia technicznego, 
w tym wykonywanych metodami chemicznymi, bez 
wprowadzania zmian w konstrukcji lub parametrów 
technicznych. Zaś konserwacja to zespół czynności 
wykonywanych w celu utrzymania stanu zdolności 
użytkowej urządzenia technicznego, prowadzonych 
zgodnie z instrukcją eksploatacji, niebędących napra-
wą tegoż urządzenia.

W jednym z artykułów, dokładnie w art. 7 tej usta-
wy, wskazano, że w sprawach należących do zakresu 
działania Urzędu Dozoru Technicznego dotyczących 
urządzeń technicznych lub urządzeń w elektrowniach 
jądrowych organem właściwym w rozumieniu prze-
pisów kodeksu postępowania administracyjnego jest 
prezes urzędu, a organem wyższego stopnia – mini-
ster właściwy do spraw energii.
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(wicemarszałek A. Bielan) związane z chorobami wywołanymi zanieczyszczo-
nym powietrzem sięgają wielu miliardów złotych 
rocznie. Już w 2000 r. Najwyższa Izba Kontroli ra-
portowała, że głównym czynnikiem wpływającym 
na złą jakość powietrza w Polsce jest niska emisja, 
pochodząca z emitorów ulokowanych na wysokości 
mniejszej niż 40 m, i rekomendowała podjęcie in-
tensywnych działań na rzecz wprowadzenia norm 
jakościowych powodujących, że Polacy będą korzy-
stać z lepszej jakości paliw i lepszych kotłów na pa-
liwa stałe. Takie same rekomendacje i wskazania dla 
rządzących znalazły się w raporcie Najwyższej Izby 
Kontroli z grudnia 2014 r. Najwyższa Izba Kontroli 
zwróciła uwagę zarówno na brak elementarnej koor-
dynacji działań prowadzonych wewnątrz administra-
cji rządowej w tym obszarze, jak i na brak koordynacji 
działań prowadzonych przez administrację rządową 
i samorząd terytorialny.

Podsumowaniem braku należytych działań ad-
ministracji publicznej w tym obszarze było wyda-
nie 20 lutego 2018 r. przez Trybunał Sprawiedliwo- 
ści Unii Europejskiej wyroku stwierdzającego,  
że Rzeczpospolita Polska w latach 2007–2015 nie 
ustanowiła skutecznego systemu ochrony swoich oby-
wateli przed zanieczyszczonym powietrzem.

W uzasadnieniu do ustawy podnosi się, iż zgodnie 
z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli zawartymi 
w raportach publikowanych od 2000 r. oraz reko-
mendacjami ekspertów zajmujących się omawianą 
tematyką najważniejsze zadania, które muszą zostać 
zrealizowane w celu gruntownej poprawy jakości 
powietrza, to: po pierwsze, ustalenie standardów 
emisyjnych dla kotłów na paliwa stałe; po drugie, 
ustalenie norm jakościowych dla paliw stałych;  
po trzecie, stworzenie programu osłonowego dla od-
biorców wrażliwych, tzw. ubogich energetycznie.

Autorzy ustawy zwracają uwagę na to, iż poprawa 
jakości powietrza w Polsce wymaga zintegrowanych 
działań polegających na uruchomieniu systemowego 
programu termomodernizacji polskich domów jedno-
rodzinnych, połączonego z wymianą wysokoemisyj-
nych źródeł ciepła, realizowanego w powiązaniu ze 
zdefiniowaniem standardów emisyjnych dla kotłów 
na paliwa stałe oraz określeniem norm jakościowych 
dla paliw stałych, pozwalających na usunięcie naj-
gorszej jakości paliw stałych z palenisk domowych. 
Omawiana ustawa jest zaś jednym z narzędzi realiza-
cji planu naprawczego w dziedzinie poprawy jakości 
powietrza w Polsce.

W związku z tym celem ustawy jest stworzenie 
podstaw prawnych do pilotażowego przetestowania 
programu termomodernizacji budynków jednoro-
dzinnych należących do osób ubogich energetycz-
nie w modelu przewidującym ścisłą współpracę fi-
nansowo-organizacyjną pomiędzy Radą Ministrów 
a samorządami gminnymi. Wejście w życie roz-

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 999, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 999 A i 999 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Grzegorza 
Peczkisa…

(Głosy z sali: Nie ma go. Nie ma.)
Nie ma pana senatora?
(Rozmowy na sali)
To musimy ogłosić dwuminutową przerwę tech-

niczną.
(Rozmowy na sali)
Pana senatora Peczkisa zastąpi przewodniczący 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
pan senator Andrzej Stanisławek.

(Senator Władysław Komarnicki: Tak będzie szyb-
ciej.)

Proszę o przedstawienie sprawozdania komisji, 
Panie Przewodniczący.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie! Pani Minister!
Ustawa o zmianie ustawy o wspieraniu termomo-

dernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw, 
druk nr 999.

Cel i przedmiot ustawy. Ustawa wprowadza zmia-
ny w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, ustawie z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane, ustawie z dnia 13 czerw-
ca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi oraz ustawie z dnia 20 maja 2016 r. 
o efektywności energetycznej.

Polska od lat znajduje się w czołówce europej-
skich krajów o najbardziej zanieczyszczonym powie-
trzu. 33 polskie miasta zostały umieszczone na liście 
50 miast o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu 
w Europie, sporządzonej przez Światową Organizację 
Zdrowia w 2016 r. W 2018 r. na zaktualizowanej liście 
pojawiło się 8 nowych polskich miast.

W uzasadnieniu do ustawy podnosi się, że w ofi-
cjalnych opracowaniach Komisji Europejskiej oraz 
Najwyższej Izby Kontroli szacuje się, że każdego roku 
zanieczyszczone powietrze jest przyczyną przed-
wczesnej śmierci 45 tysięcy osób w Polsce, zaś koszty 
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) mu zakresu posiadania samoistnego budynku lub 
lokalu, w którym było realizowane przedsięwzięcie 
niskoemisyjne.

Zmiany w ustawie – Prawo budowlane przewidu-
ją zniesienie konieczności uzyskania pozwolenia na 
budowę przy budowie gazociągu niskiego ciśnienia 
i umożliwia jego budowę na podstawie zgłoszenia.

W ustawie o efektywności energetycznej wpro-
wadzono zmiany dające możliwość uzyskania świa-
dectw efektywności energetycznej dla przedsięwzięć 
niskoemisyjnych realizowanych w ramach gminnych 
programów niskoemisyjnych.

Zgodnie z postanowieniami ustawy porozumienia 
na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych zawiera-
ne są przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
z gminą do dnia 31 grudnia 2024 r.

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od 
jej ogłoszenia.

Zostały przyjęte poprawki, głównie poprawki le-
gislacyjne. I w zasadzie to jest wszystko, co państwu 
przedstawiam. Wnoszę o przyjęcie tej ustawy przez 
Wysoki Senat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo za wyczerpujące sprawozdanie.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Środowiska oraz Komisji Infrastruktury, pana sena-
tora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
W sensie merytorycznym połączone komisje, któ-

re na swoim spotkaniu zajmowały się tym projektem 
ustawy, zajmowały się dokładnie tym samym pro-
jektem ustawy co komisja gospodarki, a więc nie 
będę przestawiał istoty merytorycznej tego bardzo, 
bardzo ważnego projektu. To jest projekt, który wy-
pełnia lukę, lukę w poszanowaniu energii, zwłaszcza 
energii cieplnej, i wychodzi naprzeciw oczekiwaniu 
najuboższych warstw polskiego społeczeństwa, tych 
warstw, które do tej pory w nowej Polsce, jeśli cho-
dzi o poszanowanie energii elektrycznej i cieplnej, 
w zasadzie były niedostrzeżone. Teraz przedstawi-
ciele tych warstw jako jednostki indywidualne, nie 
zaś instytucjonalne mają szanse na zrealizowanie 
termomodernizacji. To zaś przełoży się na 2 bardzo 
ważne cele, jakie zostaną zrealizowane: po pierwsze, 
oszczędność energii, a po drugie, zmniejszenie zanie-
czyszczenia polskiego powietrza.

Jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, to 
obecny tutaj pełnomocnik rządu do spraw „Czystego 
powietrza”, pan Piotr Woźny, wskazywał na posie-

wiązań proponowanych w ustawie umożliwi roz-
poczęcie wydatkowania kwoty 180 milionów zł, 
alokowanej w ramach ubiegłorocznej nowelizacji 
budżetu państwa do Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów na potrzeby wsparcia termomodernizacji 
budynków mieszkalnych mniej zamożnych Polaków. 
Wydatkowanie to następować będzie przez wypłatę 
środków do gmin z listy 31 miast poniżej 100 tysięcy 
mieszkańców, znajdujących się na liście Światowej 
Organizacji Zdrowia. Aktywacja środków dostęp-
nych w Funduszu Termomodernizacji i Remontów 
dla potrzeb wsparcia termomodernizacji, połączona 
z likwidacją wysokoemisyjnych źródeł ciepła w bu-
dynkach mieszkalnych należących do osób ubogich 
energetycznie, umożliwi rozpoczęcie podpisywania 
porozumień o współpracy z gminami.

Ze względu na powyższe nowela przewiduje nastę-
pujące zmiany w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów domów: 
po pierwsze, ustanowienie definicji przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego oraz standardów niskoemisyjnych; 
po drugie, wprowadzenie przepisów regulujących 
przedsięwzięcia niskoemisyjne i gminne programy 
niskoemisyjne; po trzecie, przyjęcie rozwiązań, zgod-
nie z którymi przedsięwzięcia niskoemisyjne ujęte 
w gminnym programie niskoemisyjnym będą reali-
zowane w drodze porozumienia zawieranego przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki z gminą, 
która jest gotowa współuczestniczyć w sfinansowaniu 
likwidacji lub wymiany starych urządzeń grzewczych 
na nowe spełniające standardy niskoemisyjne oraz 
jednocześnie termomodernizacji jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych osób ubogich energetycz-
nie. Po czwarte, chodzi o określenie katalogu osób, 
z którymi gmina może zawrzeć umowę o realizację 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego. Wskazane osoby, 
będące beneficjentami takiego przedsięwzięcia, mu-
szą spełniać warunki określone w ustawie. Beneficjent 
musi m.in. być właścicielem, współwłaścicielem, po-
siadaczem samoistnym lub współposiadaczem sa-
moistnym całości lub części budynku mieszkalnego 
oraz faktycznie w nim zamieszkiwać. Powinna to 
być także osoba o odpowiednio niskich dochodach, 
nieprzekraczających limitów określonych w ustawie.

Nowelizacja określa ponadto obowiązki gmi-
ny w zakresie zapewnienia utrzymania efektów 
przedsięwzięcia niskoemisyjnego w terminie 10 lat 
od daty zakończenia realizacji porozumienia, jak 
również zasady dotyczące zwrotu kosztów przed-
sięwzięcia niskoemisyjnego przez beneficjenta, 
w szczególności w przypadku przeniesienia przez 
niego przed upływem 10 lat od zakończenia realiza-
cji porozumienia w całości lub w części własności 
lub udziału we współwłasności lub przysługującego 
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(senator sprawozdawca G. Peczkis) Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister przedsię-
biorczości i technologii.

Witam panią minister. Witam pana pełnomocnika.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić sta-
nowisko rządu?

(Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jad- 
wiga Emilewicz: Nie.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Florek. Proszę bardzo.
Zapraszamy panią minister na mównicę.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, wcześniej na liście Światowej 

Organizacji Zdrowia były 33 polskie miasta. W 2018 r. 
było ich 36 na 50 miast w Europie, czyli krzywa nam 
rośnie. To jest niewątpliwie przerażające.

Moje pytanie dotyczy zapisu w ustawie, art. 11c. 
Chodzi tam o to… Ja zacytuję: „Realizacja przed-
sięwzięć niskoemisyjnych obejmuje nie mniej niż 
2% i nie więcej niż 12% łącznej liczby budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze gminy, 
z wyłączeniem miast, których liczba mieszkańców 
przekracza 100 tysięcy”.

Na wspomnianej liście 50 miast są również mia-
sta, które mają powyżej 100 tysięcy mieszkańców. 
Istotne jest, żeby patrzeć pod takim kątem, gdzie są 
przekroczenia norm. W związku z tym mam pyta-
nie. Jak to będzie wyglądało w miastach mających 
do 100 tysięcy mieszkańców? To jest te 70 i 30, ten 
udział. A jeżeli będą mogły z tego korzystać, tak jak 
była mowa, także miasta mające powyżej 100 tysięcy, 
to na jakiej zasadzie?

Kolejne pytanie dotyczy tego, kto w ogóle może 
skorzystać z tej pomocy, czyli jakie warunki związane 
z ubóstwem musi spełnić, żeby w ogóle móc skorzy-
stać z tego typu pomocy. Dziękuję bardzo.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Istotnie, ustawa dotyczy w pierwszej kolejności 

miast z listy Światowej Organizacji Zdrowia, tych 
do 100 tysięcy mieszkańców i jeszcze raz, chociaż 

dzeniu połączonych komisji, merytorycznie, do-
kładnie odpowiadając na pytania, powody, dla któ-
rych bardzo konkretne zapisy ustawy brzmią tak, 
a nie inaczej. Senatorowie dogłębnie zapoznali się  
z treścią proponowanej ustawy, na co wskazywały 
zadawane pytania.

Pytania zadawane na posiedzeniu komisji w zasa-
dzie nie były polityczne. Były to pytania stricte me-
rytoryczne wynikające z pewnych obaw, z pewnych 
niejasności, które zostały wyjaśnione. W szczególno-
ści wyjaśniono to, dlaczego jest to ustawa adresowa-
na… skąd biorą się zapisy o miasteczkach mających 
poniżej 100 tysięcy mieszkańców.

Wyjaśniono, że nie jest to ograniczenie dotyczące 
miasteczek mających poniżej 100 tysięcy mieszkań-
ców. Chodzi o to, że tych miasteczek w opiniach, 
w analizach nierządowych jednostek analitycznych 
dotyczy ubóstwo energetyczne, że to właśnie tam 
znajduje się ponad 80%… W wyjaśnieniach mini-
sterstwa, obecnej tu pani minister Jadwigi Emilewicz 
pada liczba 87%. To właśnie w tych miasteczkach 
jest największe ubóstwo energetyczne. Rząd Prawa 
i Sprawiedliwości, rząd Zjednoczonej Prawicy chce 
tam dotrzeć i chce pomóc.

Wyjaśniono również, że program ten nie będzie 
funkcjonował, jak to miało być, od dwudziestego któ-
regoś roku – były tu wątpliwości – ale będzie funkcjo-
nował dużo, dużo wcześniej. Po prostu pewne źródło 
finansowania będzie od tegoż właśnie roku.

Zwrócono też uwagę na to, że miasta, które mają 
problem z jakością powietrza i których liczba miesz-
kańców przekracza 100 tysięcy… Ich projekty rów-
nież będą analizowane i brane pod uwagę.

Odpowiedzi, wydaje mi się, zadowoliły obec-
nych na zebraniu komisji senatorów. Proponowane 
poprawki częściowo znalazły uzasadnienie w opinii 
pełnomocnika do spraw czystego rządu…

(Wicemarszałek Adam Bielan: „Czystego powie-
trza”.)

„Czystego powietrza”, tak jest, przepraszam. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. One znalazły 
potwierdzenie.

Wysoka Komisja wnosi o przyjęcie proponowanej 
ustawy z poprawkami.

Wicemarszałek Adam Bielan:
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 widzę chętnych.

Bardzo dziękuję panom senatorom.
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(minister J. Emilewicz) Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Była jeszcze druga część pytania, Pani Minister. 
Kto będzie mógł z tego skorzystać? Czy Jan 

Kowalski, który ma dochody takie i takie, będzie 
mógł skorzystać, czy tylko… Kto będzie mógł z tej 
ustawy skorzystać? Dziękuję.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Kryteria dochodowe związane z kategorią ubó-

stwa energetycznego są analogiczne do tych z ustawy 
o pomocy społecznej, to są kryteria, które upoważnia-
ją do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, kiedyś na posiedzeniu komisji za-

dawałem pytanie, ale pani nie było… Nie dostałem 
wyczerpującej odpowiedzi i chciałbym panią o nią po-
prosić. W Gorzowie Wielkopolskim, to jest mój okręg, 
rozwiązano problem poprzez, znakomity zresztą, pro-
gram „Kawka”. Muszę powiedzieć, Pani Minister,  
że to było coś, co się sprawdziło. Mogę powiedzieć… 
Cierpliwość mieszkańców, którzy, jak się dowiedzieli 
o niskiej emisji… Pozbycie się tych strasznych pie-
ców… To spowodowało, że Gorzów zaczął oddychać. 
Co się z tym programem dzieje i dlaczego go nie 
kontynuujemy? Według mojej wiedzy, a mam ją peł-
ną, program „Kawka” znakomicie rozwiązywał ten 
problem właśnie w tych miastach, o których państwo 
mówicie. Samorządy wspólnie z tymi, którzy, nazwij-
my to, robią niską emisję, elektrowniami lub elektro-
ciepłowniami, załatwiały ten problem. Chciałoby się 
powiedzieć: nie wolno zmieniać czegoś, co spełnia 
oczekiwania. Nie śledzę tego, jak jest w kraju. 

Ale czy nie warto, jeżeli ten program został za-
niechany, do niego wrócić?

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie.
Ja jestem z Małopolski, więc program „Kawka” 

i jego pierwszą edycję znam dość dobrze. I pamię-

panowie sprawozdawcy opowiedzieli o tym, jak my-
ślę w sposób wyczerpujący, powiem, dlaczego tych 
miast. Po pierwsze, dlatego że jeśli chodzi o popu-
lację tych wspomnianych 36 miast, to najwięcej jest 
miast do 100 tysięcy mieszkańców. To po pierwsze. Po 
drugie, liczba gospodarstw domowych, dotkniętych 
problemem ubóstwa energetycznego jest największa 
właśnie w tych miastach. A zatem spodziewany efekt 
tej interwencji będzie lepszy właśnie dlatego, że jest 
ona w pierwszej kolejności adresowana do tych miast.

Tak jak zostało to już powiedziane… Pan senator 
zadał jeszcze pytanie, dlaczego w tym przedziale: 
nie mniej niż 2%, nie więcej niż 12%… 2% to jest 
kwestia bagatelności. Zależy nam na tym, aby… Tak 
jak pan senator pamiętał, ustawa zakłada przygoto-
wanie planu, tak aby gmina w sposób wiarygodny 
pokazała, ile jest tych gospodarstw domowych, oraz 
wskazała technologie i sposoby związane zarówno 
z taką modernizacją, jak i z przyłączeniem do sieci, 
jeśli ono będzie miało miejsce. A zatem te 2% jest 
po to, aby wydatki ponoszone na przygotowanie tego 
planu miały uzasadnienie, a także były efektywnie 
skonsumowane.

Jeśli zaś chodzi o miasta powyżej 100 tysięcy 
mieszkańców, to tak, jak stanowi ustawa, art. 38, je-
żeli dobrze pamiętam – patrzę na pana pełnomocnika, 
który zna tę ustawę na pamięć… Art. 38 mówi o tym, 
że w miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców bę-
dziemy działać na podstawie indywidualnych umów, 
ponieważ ta ustawa zakłada pewien sztywny parytet, 
jeżeli chodzi o finansowanie. W przypadku miast 
do 100 tysięcy mieszkańców mówimy: 30% wkładu 
własnego gminy i 70% wkładu z budżetu państwa. 
W przypadku miast większych – zaznaczmy, że to są 
miasta z większym budżetem – będziemy dyskuto-
wać głównie o parytecie wsparcia. Ono nadal, jeżeli 
chodzi o beneficjenta ostatecznego, będzie wynosiło 
100%, tylko źródło pochodzenia będzie miało zapew-
ne nieco inne proporcje.

Przede wszystkim, i to też istotne, nie będzie-
my się ociągać, ponieważ te środki będziemy mogli 
uruchomić już od 1 stycznia, jeśli założyć pomyśl-
ny przebieg dalszych prac legislacyjnych. Środki są 
zapewnione w funduszu termomodernizacyjnym.  
Na te pierwsze 2 lata to jest 180 milionów zł i, to też 
wielokrotnie państwo podnosili, z całą pewnością są 
to wystarczające środki. Przypominam raz jeszcze,  
że to wymaga też pracy organizacyjnej po stronie 
samorządów. Pan pełnomocnik jest już w stałym kon-
takcie z tymi wszystkimi samorządami, które zna-
lazły się w tej pierwszej transzy, wśród najbardziej 
potrzebujących. One się już do tego przygotowują.

(Senator Piotr Florek: Przepraszam, mam py-
tanie.)
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(minister J. Emilewicz) Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Zarówno ten program, który dzisiaj oferuję i który 

jest w tej ustawie, jak i ten, który oferuje Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
czyli jeszcze szerszy, to jest de facto konsumpcja, 
myślę, osiągnięć programu „Kawka” i ulepszanie, 
modernizowanie tego, co było.

(Senator Władysław Komarnicki: Uspokoiła mnie 
pani, Pani Minister. Bardzo dziękuję.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo się cieszę, że został pan uspokojony, Panie 

Senatorze.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, ja również na posiedzeniu komisji 

dopytywałem, dlaczego przyjęto kwestię wielkości 
miast. Ten argument, który pani tutaj zaprezentowa-
ła, też był przedstawiany, ale ja uważam, że mamy 
bardzo bogate doświadczenia w celnym adresowaniu 
programów rządowych z różnych dziedzin. I dalej 
nie mogę zrozumieć, dlaczego nie wzięto pod uwagę 
dochodowości gminy, dlaczego nie wzięto pod uwagę 
stopnia zanieczyszczenia, dlaczego nie wzięto pod 
uwagę możliwości finansowych gminy – nie tylko 
dochodowości na mieszkańca. Dzisiaj, co pani dobrze 
wie, inwestycje ze środków unijnych w wielu miej-
scach stoją, bo nie ma na wkład własny. I możemy 
mieć takie sytuacje, że bardzo bogata gmina o czy-
stym powietrzu nad morzem… Możemy wymienić. 
Tak? To są liderzy dochodowości. Oni będą mogli 
korzystać, a inni niekoniecznie. 

Tak więc trochę jestem zdziwiony, bo tu dosyć pro-
sty algorytm można by było ułożyć, który pozwoliłby 
dotrzeć tam, gdzie potrzeby są największe, szanse 
na realizację istnieją, a dochodowość jest nieduża. 
Dlaczego tak nie zrobiono? To jest pytanie, na które 
na posiedzeniu komisji nie dostałem wyczerpującej 
odpowiedzi.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Panie Senatorze, zawsze możemy stworzyć czy 

dodać inne algorytmy – jedne mogą być lepsze, drugie 
gorsze. Te kryteria, które przyjęliśmy, wydaje się, są 
naprawdę precyzyjne.

Wyjaśniam też wszystkim państwu, że te środki 
nie trafią do żadnej nadmorskiej gminy, do żadne-
go nadmorskiego miasta, ponieważ tam oddychamy 
pełnymi płucami, tam we wszelkich aplikacjach, 
które wskazują poziom zanieczyszczenia, wskaź-

tam również dyskusję, kiedy program był zamyka-
ny. Przypomnijmy jednak zakres tego programu. 
Program „Kawka” nie był programem inwestycyj-
nym. Co do zasady był programem edukacyjnym 
w pierwszej kolejności. To była kwestia finanso-
wania audytorów termomodernizacyjnych, którzy 
jako apostołowie dobrej zmiany mieli docierać do 
potrzebujących, a następnie na podstawie tego au-
dytu, który brano pod uwagę albo nie brano pod 
uwagę, finansowano czy też programowano środki 
na wymianę pieców. Doświadczenie z Małopolski 
wskazuje jasno, że w tym pierwszym programie do-
finansowanie na wymianę kotłów trafiało bynajmniej 
nie do tych osób, które my w tej ustawie bardzo pre-
cyzyjnie zdefiniowaliśmy. Dofinansowanie otrzymy-
wały osoby, które przede wszystkim mogły wyłożyć 
wkład własny, a my mówimy o osobach, które przy 
finansowaniu drogiego wyposażenia i termomoder-
nizacji nie byłyby w stanie tego zrobić, bo nie stać 
ich na 20%, na 10%, a nawet na 3% wkładu własnego. 
A zatem modyfikacja… Tworząc ten projekt, który 
my dzisiaj przygotowujemy w połączeniu z dużym 
programem uruchamianym w Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wycią-
gamy wnioski z programu „Kawka”. Zatem to nie 
jest tak, że był program „Kawka”, a teraz już nic 
nie ma, jest pustynia. Wydaje nam się, i z resztą po-
twierdzają to organizacje społeczne, które uczestni-
czyły w pierwszej transzy wsparcia i pomocy, że ten 
program jest zdecydowanie lepiej uszyty, na miarę 
realnych potrzeb. Bo doświadczenia i audyty, które 
zostały wykonane, wskazują, iż liczba palenisk, które 
były przeznaczone do wymiany, nie redukuje się 
tak szybko, jak wskazywałby wypływ środków na 
redukcję z samorządu. Dlaczego? Dlatego że w sys-
temie pojawiają się domy czy też właściciele domów, 
których tak naprawdę stać jest na to, aby wymienić 
źródło ciepła, ale jak jest możliwość skorzystania, 
to oczywiście z tego korzystają. A zatem, myślę, 
mamy świadomość tego, jak funkcjonował program 
„Kawka”. Dodam, co istotne, że w tym programie 
zakładamy również, że nie chcemy palić pieniędzy 
w piecach, nawet tych z Ekodesign. Dlatego zakła-
damy przeprowadzenie audytu termicznego, zanim 
zostanie podjęta decyzja o wysokości dofinansowania 
niezbędnego na termomodernizację i na wymianę 
źródła ciepła.

Senator Władysław Komarnicki:
Jeżeli dobrze… Przepraszam, Panie Marszałku. 

Chcę dopowiedzieć. Jeżeli dobrze zrozumiałem panią 
minister, to program „Kawka” nie jest zarzucony, 
tylko jest, nazwijmy to, modernizowany.
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(minister J. Emilewicz) Senator Marian Poślednik:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, ubóstwo energetyczne bardzo 

mocno dotyka też mieszkańców wsi. Mieszkam  
na wsi i obserwuję zjawisko starzenia się mieszkań-
ców wsi, którzy mieszkają w domach jednorodzin-
nych o stosunkowo dużej powierzchni. I oni będą 
w coraz trudniejszej sytuacji ze względu na rosną-
ce koszty utrzymania, szczególnie koszty energii. 
Państwo prowadzi taką politykę wsparcia w różnych 
formach. Mamy program „Czyste powietrze”, teraz 
jest kolejny program. 

Mam takie pytanie. Czy nie należałoby się za-
stanowić nad tym, aby zmienić ustawę o odnawial-
nych źródłach energii w taki sposób, aby rozszerzyć 
kwestię dotyczącą prosumenta, aby można było 
nie tylko konsumować energię na własne potrzeby, 
ale także tę energię sprzedać i w ten sposób popra-
wić bilans gospodarstwa domowego? Tym bardziej  
że widzimy, jak spadają ceny energii z odnawialnych 
źródeł. Pokazują to choćby ostatnie aukcje, na któ-
rych jest poniżej 200 zł za megawatogodzinę, za tyle 
będzie wytwarzana energia. Podsumowując, jeszcze 
raz zapytam: czy nie warto by było właśnie widzieć 
to w tym kontekście, żeby ten program jednocześnie 
pozwolił produkować energię w ramach źródeł roz-
proszonych, w mikroinstalacjach? Dziękuję.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Dziękuję bardzo.
To pytanie oczywiście wykracza poza materię 

tej ustawy. Komentując, mogę powiedzieć, że jeśli 
dobrze pamiętam, ustawa o OZE i kwestia podejścia 
do prosumentów jest jednym z kolejnych elementów 
na liście aktywności pana ministra Piotra Woźnego, 
pełnomocnika rządu do spraw programu „Czyste po-
wietrze”. Tak że wydaje mi się, że niebawem spotkają 
się państwo w Senacie z kolejnym podejściem legi-
slacyjnym do ustawy o OZE.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Jak się ma ta ustawa, którą w tej chwili rozpatru-

jemy, do programu „Czyste Powietrze”, który jest 
realizowany w wojewódzkich funduszach ochrony 
środowiska? Ona jest obok niego czy zawiera się 
w nim, czy też może jest jakaś koincydencja czaso-
wa, jeśli chodzi o te programy?

nik świeci się na zielono. A zatem gminy, w których 
wskaźnik świeci się na zielono, nie są beneficjentami 
tego programu. Mówimy o gminach… Przepraszam, 
konotacja kolorystyczna jest niezwiązana z kolorem 
politycznym włodarzy tychże miast. Mówimy o tych 
miastach, które są na liście WHO, tak jak powie-
dzieliśmy wcześniej, 50 najbardziej zanieczyszczo-
nych miast. 36 miast spośród nich to miasta polskie, 
a 21 z nich, jeśli dobrze pamiętam, to są miasta  
do 100 tysięcy mieszkańców. Nie badaliśmy zamoż-
ności tych gmin, nie badaliśmy takich parametrów. 
Ale jak pan spojrzy na listę tych miast, to zobaczy 
pan, że nie są to miasta najbardziej zasobne dzisiaj 
w Polsce. I tak jak powiedziałam, zasobność portfe-
li mieszkańców… Po pierwsze, gęstość zaludnienia 
w domach jednorodzinnych w tych miastach jest naj-
większa w stosunku do miast większych. W więk-
szych miastach zasadniczo mieszkamy w budownic-
twie wielorodzinnym. Stąd to kryterium. No i drugie 
kryterium. Poziom zamożności mieszkańców tych 
miast jest zdecydowanie niższy niż innych. A tak jak 
powiedziałam, to nie jest program wykluczający, to 
jest program inkluzywny, przy czym, jeśli mówimy 
o miastach większych z wysokim poziomem zanie-
czyszczenia, wówczas będziemy negocjować kwestię 
partycypacji finansowej na innych zasadach.

Ja przypomnę o jeszcze jednej rzeczy, ponieważ 
pan senator wspomniał o brakach w budżetach gmin, 
dla których wsparcie przewidziane jest w pierwszej 
kolejności. Te gminy, te miasta występują przede 
wszystkim na terenie województw objętych uchwa-
łami antysmogowymi. Przyjęcie uchwały antysmogo-
wej przez samorządy wojewódzkie ja rozumiem w ten 
sposób, że samorząd wojewódzki również podejmuje 
interwencje finansowe w ramach środków własnych 
samorządu, aby uporać się z walką o czyste powie-
trze, żeby była niska emisja. Dodatkowo jeszcze… 
Pan pełnomocnik uczestniczy codziennie, na bieżąco  
– właśnie wrócił z Brukseli – w pracach związanych 
z programowaniem kolejnej perspektywy finansowej, 
gdzie ten program i ta ustawa jest wskazywana jako 
jedna z wzorcowych i jest rekomendowana samorzą-
dom regionalnym, aby w podobny sposób programo-
wać środki regionalne. Zatem tworzenie montażu 
finansowego w pierwszej kolejności dla tych gmin 
będzie możliwe także we współpracy z samorządami 
wojewódzkimi i myślę, że dobrze byłoby, żebyśmy 
konsolidowali obszary wsparcia po to, aby na koniec 
uzyskać lepszy efekt.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Poślednik.
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o tym, żeby środki z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska, które powinny być przeznaczone właśnie 
na termoizolację, na wymianę ogrzewania, nie były 
przeznaczane na inne cele. I pamiętacie państwo, że 
1,4 miliarda zł co roku przeznaczyliśmy na budowę 
dróg lokalnych. Może w przyszłym roku, bo dopiero 
w lipcu wnioski będzie można składać, ten program 
ewentualnie ruszy, no, gdzieś pod koniec przyszłego 
roku. Ale pieniądze, środki zostały z tego tytułu za-
blokowane. I wtenczas zwracaliśmy uwagę na to, że 
są… Nie negujemy budowy dróg lokalnych, bo drogi 
lokalne też trzeba budować, ale trzeba znaleźć środki 
na finansowanie. Były tam i środki z innych źródeł, 
ale naszym zdaniem niepotrzebnie były tam środki 
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska.

Pani minister mówiła o tych miastach, których jest 
33 czy 36, mówiła pani, że chyba 21 miast na tej liście 
to są miasta do 100 tysięcy, czyli są na niej miasta 
powyżej 100 tysięcy i miasta mniejsze. No i oczywi-
ście pani minister powiedziała… Dlatego specjalnie 
zadałem to pytanie, jakie są kryteria. No więc one 
wynikają z ustawy o pomocy społecznej. W związ-
ku z tym nie za bardzo wiem, dlaczego wydziela-
my mieszkańców dużych miast, skoro na tej liście 
tych miast jest bardzo dużo. Światowa Organizacja 
Zdrowia jasno mówi, co się dzieje w Polsce, że 
w Polsce jest bardzo źle, że na 50 takich miast 36 to 
są miasta w Polsce, które wymagają interwencji jak 
najszybciej. W związku z tym taki podział na miasta 
powyżej 100 tysięcy i do 100 tysięcy, gdy kryterium 
jest z ustawy o pomocy społecznej… A proszę za-
uważyć, że w tych dużych miastach… Kolega tutaj 
przed chwilą mówił o tym, jaka na wsi jest sytuacja, 
że tam też jest ubóstwo energetyczne. Oczywiście, 
że jest. Ale proszę wziąć pod uwagę to, że na terenie 
dużego miasta 1 budynek mieszkalny, który możemy 
zmodernizować, zmienić w nim np. ogrzewanie… 
A takie budynki powodują nieraz zanieczyszcze-
nie powietrza na dużym obszarze, gdy mamy gęstą 
zabudowę. W związku z tym ja nie za bardzo ro-
zumiem, dlaczego chcemy z tej ustawy wyłączyć 
miasta. Oczywiście nie wyłączamy ich całkowicie, 
bo jest tu mowa o tym, że tam umowy będą zawarte 
na jakiejś innej zasadzie i że też będzie można z tej 
pomocy skorzystać. Ja rozumiem, że jeżeli chodzi 
o te programy, marszałków itd., to wchodzą w grę 
inne działania i one wszystkie razem nakładają się na 
to, że powinniśmy podejmować działania, żeby po-
wietrze było rzeczywiście czystsze i żeby poprawić 
statystyki. Pamiętamy dane, jakie często dostajemy 
o zanieczyszczeniu, o pyle PM10, PM2,5 itd., o tym, 
jak to wygląda. To też jest ważne kryterium. I można 
by kierować środki przede wszystkim tam, gdzie jest 
największe zanieczyszczenie, czyli akurat tam, gdzie 
te dane, które znamy, są najgorsze. No ale my w tej 
ustawie nie idziemy w tym kierunku.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:
Program „Czyste Powietrze” – przypomnę, pro-

gram rządowy, zaakceptowany i ogłoszony przez 
pana premiera Mateusza Morawickiego – składa się  
z 14 punktów. Jednym z nich jest ten dotyczący 
uporania się z problemem ubóstwa energetycznego.  
To jest ustawa, która daje podstawy prawne do tego, 
aby wydatkować środki na termomodernizację.

Program realizowany przez wojewódzkie fundu-
sze, przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska, jest 
komplementarny względem tego programu. Powiem 
więcej: wydatkowanie środków z narodowego fun-
duszu na program dysponujący znacznie większymi 
środkami byłoby znakomicie utrudnione, gdybyśmy 
nie przyjęli tej ustawy. Zatem to jest część dużego 
programu rządowego, 15-punktowego, w ramach któ-
rego mieściło się opracowanie standardów dla paliw 
stałych, opracowanie standardów emisyjnych dla ko-
tłów. Kwestia ubóstwa energetycznego to jest jeden 
z punktów będących wysoko na liście rankingowej. 
Tak że to są komplementarne programy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Pani Minister, za wszystkie od-

powiedzi.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Każda ustawa, która poprawia środowisko, a to 

jest szczególnie ważne, jeżeli chodzi o powietrze, 
wymaga wsparcia i oczywiście każde tego typu 
działania, które będą zmierzały w tym kierunku, 
my będziemy popierać. Dotychczas było wiele pro-
gramów, które były realizowane, m.in. pan senator 
wspominał o programie „Kawka”. W związku z tym 
wiemy, że musimy w tym kierunku iść, że wymiana 
ogrzewania i termomodernizacja to jest podstawa, 
a jeżeli chodzi o czyste powietrze, to szczególnie wy-
miana ogrzewania. I należałoby jak najwięcej środ-
ków na to przeznaczać, podejmować jak najwięcej 
działań ze względu na to, że na tej liście, jak pań-
stwo widzicie, wyglądamy, no, niezbyt dobrze, żeby  
nie powiedzieć: fatalnie.

Proszę państwa, nie tak dawno, jak pamię-
tam, mówiliśmy na temat budowy dróg lokalnych. 
Przypominam sobie tę dyskusję. Ja sam mówiłem 
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(senator P. Florek) Dbając o środowisko, o czyste powietrze itd., 
musimy brać pod uwagę to, że zasady powinny być 
czyste, przejrzyste, jasne, w związku z tym dziele-
nie w jakiś sposób miast, które liczą do 100 tysięcy 
mieszkańców – a na Śląsku… No, już nie wspomnę… 
Nie wiem, jak państwo ze Śląska zagłosujecie za tą 
ustawą, ale przecież tam jest dużo miast mających 
poniżej 100 tysięcy mieszkańców, powyżej 100 ty-
sięcy itd., w związku z tym takie dzielenie, gdy… 
Jeszcze raz przypomnę, że tu kryterium jest z zakresu 
pomocy społecznej, a więc to, czy ja mieszkam na 
granicy miasta, czy w dużym mieście, czy mieszkam 
akurat na wsi… A może się złożyć tak, że granica 
będzie przebiegała między posesjami moją i sąsiada, 
i może się okazać, że mój sąsiad dostanie dotację, a ja 
tej dotacji nie dostanę. Takie podziały są kompletnie 
nieuzasadnione. Panie Marszałku, jeszcze raz, po 
raz drugi, ponieważ poprawki, które złożyłem, nie 
zostały przyjęte… Komisja i tak musi się zebrać. Tu 
są 2 komisje… Poprawki i tak trzeba będzie rozpa-
trzyć, więc jeszcze raz, ponownie, Panie Marszałku, 
składam te 2 poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Piotr Florek: Nie podpisałem, przepra-

szam… Już.)
O zabranie głosu proszę senatora Augustyna.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
Gdy zapisywałem się do głosu, chciałem mówić 

o tej kwestii, którą jako drugą poruszył pan senator 
Florek. Chodzi mi o te zwroty nakładów. Ja również nie 
uważam, że te zwroty są konieczne. Jeśli nam chodzi 
o zmianę w infrastrukturze po to, żeby trwale popra-
wić współczynniki dotyczące ochrony środowiska… 
Tak, to jest efekt trwały. Jeżeli przyjmiemy argument 
– słuszny – że wartość nieruchomości wzrośnie… 
Ale czy to jest źle, czy to jest dobrze? No, to dobrze. 
Ona wtedy zawsze wzrośnie. Dobrze, że pamiętaliście 
państwo chociaż o kwestii dziedziczenia. Dopiero by 
było, gdyby się okazało, że i w takim przypadku trze-
ba zwracać te środki. Można by i tak myśleć, gdyby 
przyjąć, że wartość nieruchomości wzrosła.

Przyznaję, Pani Minister, że… Jak ktoś strzela do 
tarczy z założeniem, że jak z 60-procentowym przybli-
żeniem strzeli, to będzie to całkiem dobry wynik, no to 
chyba nie bardzo jest to…. Z tych 36 miast 21 znajduje 
się na liście, tak że ok. 60% tych decyzji będzie trafne, 
a ok. 30% nie będzie dotyczyło tych miejscowości, 
które są w pilnej potrzebie. Oczywiście można by 
powiedzieć, że jest jeszcze możliwa inna droga, że 

Nie wiem, po co dzielimy tu miasta. Już nie chcę 
mówić o jakichś względach politycznych – choć tu też 
można by powiedzieć, że w dużych miastach to jakoś 
inaczej wybory się układają itd. Ale po co je dzieli-
my? Po co dzielimy w ustawie miasta, skoro kryteria 
są takie same, czyli wynikające z pomocy społecznej? 
Przecież nie ma biednych, którzy mieszkają w dużych 
miastach, i takich, którzy mieszkają w mniejszych 
miastach – oni się niczym od siebie nie różnią, oni 
po prostu mają za małe dochody, w związku z tym 
muszą skorzystać z pomocy.

Dlatego złożyłem na posiedzeniu komisji 2 po-
prawki, które jednak nie zostały, że tak powiem, 
uznane przez komisje. Pierwsza poprawka dotyczy 
skreślenia tego zapisu, który mówi o wyłączeniu 
miast przekraczających 100 tysięcy mieszkańców. 
Jej konsekwencją… Bo w pkcie 5 jest jeszcze inny 
zapis, dotyczący 30%… I ta poprawka obejmuje też 
konsekwencję skreślenia tego zapisu. A więc taką 
poprawkę złożyłem.

Złożyłem również drugą poprawkę. Chodzi tu o to, 
że też niezrozumiałe jest to, że jeżeli ktoś otrzyma 
pomoc – a mówimy tutaj o osobach, które rzeczywi-
ście… Jeżeli chodzi o pomoc społeczną, to wiedzą 
państwo, jakie tam są kwoty, jakie tam są dochody. 
I tu jest taki zapis, który moim zdaniem też zniechęca 
do korzystania z tego rozwiązania, a zniechęca w ten 
sposób, że mówi: jeżeli skorzystałeś z tej pomocy 
i otrzymałeś 70% dotacji, to jeśli będziesz chciał za 
5 lat sprzedać swoją nieruchomość, będziesz musiał 
zwrócić tę dotację. I ja tego za bardzo nie rozumiem, 
dlatego że budynek pozostanie w tym miejscu, w któ-
rym był, nikt go przecież nie będzie przenosił w inne 
miejsce, a chodzi nam o to, żeby rzeczywiście dbać 
o powietrze, żeby to czyste powietrze było również 
w okolicy – i to jest dobry kierunek. Ale tu się oka-
zuje, że jeżeli jesteś właścicielem – no, tam są i inne 
przepisy, o samoistnym posiadaczu itd., itd. – i w ciągu 
5 lat sprzedasz budynek, to wtenczas musisz tę dotację 
zwrócić w całości. No, jeżeli to będzie po 6, 7, 8, 9 la-
tach, aż do 10, to nie zwrócisz całości, tylko zwrócisz 
trochę mniej, z każdym rokiem będzie to trochę mniej, 
trochę mniej, aż dojdzie się do tych 10 lat. Ale mało 
tego, teraz to wszystko będzie musiało być kontrolo-
wane, zapisywane. Czyli co to znowu oznacza? Chodzi 
o to, że administracja samorządowa znowu zostanie 
dociążona obowiązkiem prowadzenia dalszych sta-
tystyk, kontrolowania tego wszystkiego, liczenia itd., 
itd. Nie za bardzo wiem, po co to ma być. Jeżeli ktoś 
zdecydował się na modernizację, a przecież budynek 
zostanie w tym samym miejscu… W związku z tym 
moja druga poprawka dotyczy wykreślenia całkowicie 
tego artykułu, który mówi o tym, że należy zwracać 
tę dotację, np. w ciągu 5 lat – całość.
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(senator M. Augustyn) Senator Krystian Probierz:
Ponieważ zwrócono się tutaj do senatorów ze 

Śląska, to pragnę powiedzieć, Panie Senatorze, że ja 
jestem zadowolony z tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
(Senator Mieczysław Augustyn: No, nie wiem, czy 

pańscy wyborcy są zadowoleni.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Maciej Łuczak 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie 

złożył pan senator Florek.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
Proszę.

Minister Przedsiębiorczości i Technologii 
Jadwiga Emilewicz:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Aby nie niszczyć sprawnie prowadzonego posie-

dzenia, ja tylko krótko odniosę się do tych 2 wniosków.
Jeżeli chodzi o pierwszy, dotyczący zasadności li-

mitów oraz zasadności zwrotów, to drobna korekta, 
ponieważ ja powiedziałam o 21 miastach z tej listy, 
o której państwo mówili, a to jest 31 miast. A zatem 
tylko 10 z listy najbardziej zanieczyszczonych miast 
WHO nie jest w tej pierwszej grupie objętej interwencją.

Jeśli mówimy o kryteriach doboru beneficjentów, 
czy one są ostre, czy nieostre… No, wydaje się, że one 
są bardzo przejrzyste. I myślę, że największą zaletą tej 
ustawy jest jej prostota, komunikatywność i łatwość 
implementacji. A tego, że tak jest, nie mówię bezza-
sadnie, ponieważ sposób i zasady – to, o co się pan 
martwił, że jest to warunkowe – i zharmonizowanie 
środków… Przecież chodzi nam o to, żeby dobrze, 
sensownie i wiarygodnie wydawać środki publicz-
ne, bez względu na to, kto jest ich dysponentem. I to 
zostało już uzgodnione i ustalone np. z samorządem 
województwa małopolskiego. A zatem wybór i selek-
cja, jeżeli mówimy o tym zakresie pomocy społecznej 
i ustawy, a dokładniej o dodatkach mieszkaniowych 
– to jest art. 11 tej naszej ustawy, pkt 2 – i określone 
kryteria… Ci, którzy temu podlegają, którzy spełnia-
ją kryteria, aby skorzystać z tego programu wspar-
cia… Te kryteria to w przypadku gospodarstw wie-
lorodzinnych, wieloosobowych dochód na poziomie  
1 tysiąc 250 zł netto na osobę, a w przypadku gospo-
darstw jednoosobowych – 1 tysiąc 750 zł. A zatem, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

jeżeli to są większe miasta, to mogą negocjować itd. 
Pani Minister, ale to już jest wchodzenie na ścieżkę 
pewnego serwilizmu, co bardzo delikatnie poruszył 
tutaj pan senator. To się politycznie jednak jakoś roz-
kłada, chociaż pani minister bardzo zręcznie od tego 
koloru zielonego uciekła. Niemniej ja upierałbym się 
przy tym, że jest to rozwiązanie, które posługuje się 
narzędziami nieprecyzyjnymi i że bardzo łatwo można 
sobie wyobrazić trafniejsze docieranie do tych, którzy 
mają pieniądze i którzy mogą zainwestować – mówię 
o samorządach – tam gdzie jest bardzo duża liczba 
domów jednorodzinnych emitujących złe spaliny, 
tam gdzie jest najpilniejsza potrzeba i szansa realiza-
cji. To, co państwo proponujecie, takim narzędziem 
w żadnym wypadku nie jest – jest to bardzo zgrubne, 
tylko przybliżone. Patrzę tutaj na senatorów ze Śląska 
i zastanawiam się, ilu z nich może być tym usatys-
fakcjonowanych. A przecież jest to region, który po-
winien być w czołówce dofinansowywanych. Tak się 
nie stanie, chyba że po jakichś długich negocjacjach. 
Pani Minister, mówienie, że samorządy przyjęły od-
powiednie programy i że one mogłyby ze swej strony 
uzupełnić te niedobory, które miałyby samorządy lo-
kalne niższego szczebla, jest jednak odwoływaniem 
się do czegoś, co jest wysoce niepewne. Bo samorządy 
wojewódzkie mogą mieć zupełnie inne kryteria, inne 
preferencje i wcale te pieniądze nie muszą się w tym 
miksie, w tym montażu znaleźć. Dlatego ja przyznaję, 
że popieram poprawki pana senatora Florka w całej 
rozciągłości. I liczę na to, że jeszcze – rzutem na ta-
śmę, ale jednak – poddamy refleksji te przepisy tak, 
ażeby jednak zwiększyć szanse samorządów i osób 
prywatnych na to, by po te pieniądze sięgnąć.

Niemniej jednak chciałbym na koniec, jako czło-
wiek związany od lat z polityką społeczną, zauważyć, 
że dostrzega się tutaj kwestię ubóstwa energetycznego 
– to akurat jest bardzo dobre w tej ustawie – i wy-
chodzi się naprzeciw potrzebom wielu niezamożnych 
ludzi, którzy dzisiaj… W moim okręgu wyborczym 
samorządy robiły takie ankiety, w których pytano 
ludzi, czy palą plastikiem i dlaczego. I niestety bardzo 
często odpowiadano, że z braku środków, po prostu 
z biedy. Tak więc ten problem jest w tej ustawie do-
strzeżony, to dobrze. Wydaje się jednak, że mogłaby 
ona być lepiej, precyzyjniej skrojona. Powiem szcze-
rze: od tak dobrego ministra, Pani Minister, spodzie-
wałem się precyzyjniejszych narzędzi.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Cóż za komplement.
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak uważam.)
(Senator Krystian Probierz: Ad vocem.)
Proszę.
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(minister J. Emilewicz) degradacja, jeżeli chodzi o wysokość zwrotu wraz 
z upływem czasu… No, oczywiście rozumiemy, że 
prawo własności działa zawsze. Jednocześnie nie 
widzimy… Jeśli jakaś osoba skorzysta z tego dziś, 
a za 2, 3, 4 lata, daj Boże, poprawi się jej status ma-
terialny, wówczas takiego zwrotu nie będzie musiała 
dokonywać. Nie chcielibyśmy jednak, aby te środki 
rzeczywiście służyły do tego, żeby podnosić wartość 
nieruchomości, które następnie będą wystawiane na 
sprzedaż. Mam na myśli podniesienie tej wartości za 
środki publiczne. I stąd taka propozycja.

A zatem to jest, wydaje się, naprawdę dobra usta-
wa. Dziękuję za tę słodko-gorzką ocenę naszej ak-
tywności, ale ta ustawa jest naprawdę dobra, także za 
sprawą tych poprawek, które państwo w parlamentar-
nym cyklu legislacyjnym zgłosili. Ona tworzy jasne 
kryteria – beneficjenci naprawdę na to czekają – i po-
zwoli zrobić… Potraktujmy to jako wspólne ćwiczenie 
samorządowo-rządowe. Dobre, efektywne wdrożenie 
tych środków, zwłaszcza w tych pierwszych 2 latach, 
pozwoli nam, jak myślę, projektować tego typu poli-
tyki publiczne na kolejne lata. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisję 
Środowiska oraz Komisję Infrastruktury 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 dwu-
dziestego pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia 
uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatko-
wym i gospodarczym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 990, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 990 A i 990 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, senatora Andrzeja 
Stanisławska, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani Minister! 

Panowie Ministrowie!
W dniu 14 listopada odbyło się posiedzenie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
którego celem było rozpatrzenie ustawy o zmianie 

jak mówię, wydaje się, że kryterium jest przejrzyste, 
bardzo ostre i bardzo jasne.

Dlaczego w pierwszej kolejności te miasta, a nie 
inne? To nie wynika – jeszcze raz odniosę się do kolo-
rów – z barw politycznych włodarzy tych miast, tylko 
z tego, że, tak jak powiedziałam, największa liczba 
osób dotkniętych ubóstwem energetycznym i żyją-
cych w domach jednorodzinnych mieszka w małych 
miastach, a nie w dużych. W dużych miastach – i to 
wiedzą chyba wszyscy siedzący na tej sali – osoby 
najuboższe mieszkają w domach wielorodzinnych, 
a domy wielorodzinne były skutecznie modernizo-
wane przy pomocy środków z funduszu termomo-
dernizacji. Przez ostatnie kilkanaście lat pozwoliło 
to ocieplić Polskę w dużych miastach, w tych więk-
szych miastach, w sposób rzeczywiście skuteczny, za 
co jesteśmy zresztą wdzięczni. Widzimy to również 
w danych dotyczących efektywności energetycznej. 
Te programy zyskują powszechną aprobatę i stąd ta-
kie podejście. Ten wybór wydaje się naprawdę uza-
sadniony. Oczywiście zawsze można mówić, że jest 
więcej… Tak, na tej liście jest więcej miast. Za sprawą 
rozbudowującego się systemu opomiarowania pewnie 
będziemy mieć jeszcze dokładniejsze dane, ale od 
czegoś trzeba zacząć. Wydaje się, że zaczynamy… 
No, jeśli potraktujemy ten program jako pilotaż, to 
pozwoli nam to, po pierwsze, ustrukturyzować ten 
moment współpracy rządu z samorządem, po drugie, 
dokonywać szybko i sprawnie audytów energetycz-
nych budynków i, po trzecie wreszcie, transferować 
środki tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne, tak 
aby ten efekt, który zakładamy, który mamy osią-
gnąć za sprawą tej interwencji, rzeczywiście został 
osiągnięty.

Odbieranie dotacji, o którym wspomniał pan se-
nator… No, Panie Senatorze, z lubością przytoczę 
znowu przykład z mego rodzimego Krakowa, gdzie 
tego typu dotacja 3 lata temu trafiła do osoby, któ-
ra w swoim zeznaniu majątkowym… Ponieważ ta 
osoba byłą radną, przewodniczącą komisji do spraw 
ekologii w Radzie Miasta Krakowa, uzyskała pełne 
dofinasowanie w wysokości 37 tysięcy zł na wymianę 
źródła ciepła. A więc uzyskał je ktoś, kto tak na-
prawdę takiego wsparcia nie potrzebuje i kto może 
to zrobić po prostu ze środków własnych bądź przy 
pomocy atrakcyjnej pożyczki. Te środki nie powin-
ny były, mówiąc krótko, trafić do tej osoby. Zatem 
jeżeli mówimy… Oczywiście, efekt środowiskowy 
jest istotny i to, czy to jest dom, który zostanie za 
chwilę sprzedany, czy nie, nie ma znaczenia dla ja-
kości powietrza, natomiast ma znaczenie z punktu 
widzenia efektywności wydanych środków. To jest 
program, którego celem jest nie podnoszenie wartości 
nieruchomości, tylko poprawa jakości powietrza. I ta 
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) które będą mogły korzystać z uproszczeń dla małych 
jednostek, w wyniku podniesienia progów dla tej ka-
tegorii jednostek z 17 milionów zł do 25,5 miliona zł 
w przypadku sumy aktywów bilansu oraz z 34 milio-
nów zł do 51 milionów zł w przypadku przychodów 
netto ze sprzedaży towarów i usług; podnosi się progi 
uprawniające jednostki do stosowania uproszczeń 
w ewidencji księgowej w zakresie klasyfikowania 
umów leasingu w sposób uproszczony; umożliwia 
się jednostkom mikro, jednostkom małym oraz części 
organizacji pozarządowych odstąpienie od tworzenia 
rezerw na zobowiązania i odpisów aktualizujących 
wartość aktywów; skraca się z trwałego do 5 lat okres 
obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych 
sprawozdań finansowych.

W ustawie o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów osiąganych przez 
osoby fizyczne: znosi się obowiązek prowadzenia 
karty przychodów, ewidencji wyposażenia, ewidencji 
zatrudnienia; wydłuża się czas na powiadomienie 
o wyborze formy opodatkowania do dwudziestego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
podatnik osiągnął pierwszy w roku podatkowym 
przychód, albo do końca roku podatkowego, jeżeli 
pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu 
roku podatkowego.

W ustawie o podatku od czynności cywilnopraw-
nych umożliwia się podatnikom podatku od czynno-
ści cywilnoprawnych złożenie zbiorczej deklaracji 
oraz jednorazową zapłatę podatku z tytułu wszyst-
kich umów.

W ustawie o podatku od towarów i usług eli-
minuje się obowiązek składania wraz z deklaracją 
umotywowanego wniosku o zwrot podatku oraz 
wniosku o zwrot w przyspieszonym terminie oraz 
przyjmuje się w zakresie przepisów regulacyjnych 
ulgę za złe długi.

W ustawie – Prawo celne określa się na poziomie 
10 euro próg, od którego osoby zobowiązane będą 
ponosiły koszty zniszczenia towaru lub likwidacji 
w inny sposób oraz koszty związane z jego prze-
chowywaniem. Umożliwia się też uwierzytelnianie 
odpisu udzielonego pełnomocnictwa oraz dokumentu 
potwierdzającego zakres uprawnień do korzystania 
z usług oferowanych przez adwokatów, radców praw-
nych, doradców podatkowych.

W ustawie o podatku akcyzowym dostosowuje 
się kody nomenklatury scalonej, którymi posługują 
się przepisy, do aktualnie obowiązujących kodów, 
eliminuje się obowiązek przekazywania naczelnikowi 
Urzędu Skarbowego przez podmiot wykorzystujący 
energię elektryczną do celów redukcji chemicznej lub 
w procesach elektrolitycznych… Itd.

W zakresie prawa gospodarczego nowelizuje się 
kodeks cywilny i określa się zasady potwierdzania 
umów zawartych przez osobę działającą jako organ 

niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń 
dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i go-
spodarczym.

Celem ustawy jest uproszczenie i ułatwienie pro-
wadzenia działalności gospodarczej. Stanowi ona 
kolejny etap realizacji rządowej Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Procedowaliśmy już nad 
pakietem 100 zmian dla firm czy konstytucją biznesu, 
a to jest ciąg dalszy.

Istotą ustawy jest redukcja obciążeń biurokratycz-
nych nałożonych na przedsiębiorców i rozszerzenie 
już obowiązujących uprawnień na szerszą katego-
rię podmiotów. Ustawa eliminuje wątpliwości in-
terpretacyjne związane z przepisami dotyczącymi 
działalności gospodarczej, wprowadza zwolnienia 
podatkowe dla przedsiębiorców oraz rozwiązania 
ograniczające ryzyko związane ze stosowaniem prze-
pisów podatkowych.

Osiągnięciu założonych celów służy nowelizacja 
34 dotychczasowych ustaw. Zmiany w prawie podat-
kowym: ujednolicenie wzorów formularzy w zakre-
sie podatków lokalnych, a w przepisach o podatku 
dochodowym – likwidacja obowiązków, które bez-
pośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe 
i dotyczą okoliczności, których ustalenie jest możliwe 
w oparciu o inne dokumenty; wydłużenie terminu na 
wybór sposobu i formy opodatkowania podatkiem 
dochodowym dochodów osiąganych przez osoby 
fizyczne; podwyższenie do 2 milionów euro progu 
przychodów uprawniającego do uzyskania statusu 
małego podatnika; umożliwienie zaliczania do kosz-
tów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka 
podatnika; umożliwienie jednorazowego rozliczenia 
straty podatkowej do wysokości 5 milionów zł; zwol-
nienie z podatku dochodowego kwoty odszkodowań 
przyznanych na odtworzenie zniszczonego majątku; 
zwolnienie od podatku dochodowego dochodów al-
ternatywnych spółek inwestycyjnych uzyskanych ze 
zbycia udziałów lub akcji spółek, pod warunkiem że 
alternatywna spółka inwestycyjna przez co najmniej 
2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji 
w kapitale spółki.

W ustawie o rachunkowości: uznaje się za jed-
nostki mikro osoby fizyczne, spółki cywilne oraz 
spółki cywilne osób fizycznych i przedsiębiorstwa 
w spadku, spółki jawne osób fizycznych, spółki part-
nerskie oraz przedsiębiorstwa w spadku działające 
zgodnie z ustawą z dnia 5 lipca 2018 r. o zarządzie 
sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, 
jeżeli przychody netto tych jednostek ze sprzedaży 
towarów, produktów i operacji finansowych wyniosły 
równowartość w walucie polskiej nie mniej niż 2 mi-
lionów euro i nie więcej niż 3 milionów euro za po-
przedni rok obrotowy; zwiększa się liczbę jednostek, 
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(senator sprawozdawca A. Stanisławek) W ustawie – Prawo o ruchu drogowym modyfikuje 
się definicję pojęcia „motocykl”.

W ustawie – Prawo przewozowe, ustawie o kieru-
jących pojazdami, ustawie o broni i amunicji, ustawie 
o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alterna-
tywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawie o ob-
rocie instrumentami finansowymi, ustawie o ochronie 
przyrody oraz ustawie o ochronie praw nabywcy loka-
lu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego znosi się 
obowiązek stosowania pieczęci imiennej lub pieczęci 
firmowej jako wymogu formalnego dokumentów, któ-
rych wytwórcami są przedsiębiorcy.

W ustawie – Kodeks cywilny oraz w ustawie – 
Kodeks spółek handlowych… Dotyczy to także prze-
pisu przejściowego związanego ze zmianami w tej 
ustawy. Te przepisy wejdą w życie po upływie 3 mie-
sięcy od dnia ogłoszenia. Zmiany w ustawie o po-
datku rolnym wejdą w życie z dniem 1 lipca 2019 r. 
Zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób 
fizycznych i ustawie o podatku dochodowym od osób 
prawnych wejdą w życie od dnia 1 stycznia 2020 r.

Komisja wnosi do Wysokiego Senatu o przyjęcie 
tej ustawy. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, pana senatora Jacka 
Włosowicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jacek Włosowicz:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Minister!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych tak-

że zajmowała się tą ustawą w dniu 16 listopada br. 
Cel, jakim jest uproszczenie i ułatwienie prowadze-
nia działalności gospodarczej, jak i przedmiot oraz 
obszary zmian w prawie podatkowym i w prawie 
gospodarczym omówił pan senator Stanisławek. 
Dodam, że jest to przedłożenie rządowe. Ministerstwo 
Przedsiębiorczości i Technologii jest odpowiedzialne 
za tę ustawę. Proponowane zmiany w 34 ustawach 
zostały omówione przez mojego poprzednika. Na 
posiedzeniu komisji omawialiśmy poprawki, które 
zostały zgłoszone. Zgłoszono 10 takich poprawek. 
Pan legislator od razu zastrzegł, że są to poprawki 
o charakterze techniczno-uściślającym, które nie mają 
wpływu na treść merytoryczną ustawy. Pan minister 
odniósł się do nich i powiedział, że chętnie przyjmie 
te poprawki w kolejnej nowelizacji, ale teraz, jeżeli 
byłaby taka możliwość, to lepiej, żebyśmy ich nie 

osoby prawnej bez umocowania lub z przekroczeniem 
jego zakresu.

W ustawie – Kodeks spółek handlowych określa 
się, komu i w jaki sposób członkowie zarządu spółki 
kapitałowej powinni składać oświadczenia o swojej 
rezygnacji, doprecyzowuje się zasady reprezentacji 
spółki w likwidacji, określa się zasady zwrotu przez 
wspólników zaliczek wypłacanych w poczet dywi-
dendy, przewiduje się wprost w przepisach możli-
wość powołania do zarządu spółki partnerskiej osoby 
niebędącej jej partnerem i umożliwia się pisemne 
podejmowanie uchwał przez udziałowców poza zgro-
madzeniem wspólników – tzw. tryb obiegowy.

W ustawie o administrowaniu obrotem towarami 
z zagranicą eliminuje się obowiązek obligatoryj-
nego dołączania do wniosku o udzielenie pozwo-
lenia tłumaczenia dokumentów oraz wyłącza się 
wynikający z k.p.a. obowiązek przedkładania przez 
przedsiębiorców do każdego wniosku dokumentu 
pełnomocnictwa.

W ustawie – Kodeks pracy zwiększa się możli-
wość pełnienia zadań służby BHP przez pracodawcę 
zatrudniającego do 50 pracowników i zakwalifiko-
wanego do kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia 
w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym 
z obecnego limitu 20 pracowników i ogranicza się 
obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP dla pra-
cowników zatrudnionych na stanowiskach o najniż-
szych wskaźnikach wypadkowości.

W ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubez-
pieczenia społecznego w razie choroby i macierzyń-
stwa umożliwia się ZUS zawiadamianie ubezpieczo-
nych o kontroli czasowej niezdolności do pracy nie 
tylko za pośrednictwem operatora pocztowego, lecz 
także poprzez pracowników ZUS lub inne wyznaczo-
ne osoby oraz telefonicznie lub z użyciem środków 
komunikacji elektronicznej, a także znosi się obowią-
zek uzyskania przez ZUS zwrotnego potwierdzenia 
odbioru zawiadomienia.

W ustawie o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi ogranicza się wymogi 
formalne związane ze złożeniem wniosku o wydanie 
zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholo-
wymi, umożliwia się posiadaczom zezwolenia na 
obrót hurtowy zaopatrywanie w napoje alkoholowe  
statków, pociągów i samolotów, a także jednoznacz-
nie określa się możliwość jednorazowego wniesie-
nia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż 
alkoholu.

W ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia 
umożliwia się odbiór przez państwowego powiato-
wego inspektora sanitarnego mobilnej gastronomii 
w innym mieście powiatowym niż to, w którym za-
rejestrowany jest przedsiębiorca.
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(senator sprawozdawca J. Włosowicz) chyba kilkudziesięciu lat, żeby doczekać tego mo-
mentu. To warto zauważyć.

Nie sposób jednak przy tej okazji, kiedy mówimy 
o przedsiębiorcach… No, trzeba zauważyć, że chociaż 
zapowiedzi są szumne, mamy i swoistą konstytucję, 
i całe pakiety ustaw, to kiedy, Panie Ministrze, wizy-
tuje się firmy – a mnie to się zdarza, ostatnio byłem 
wręcz wzywany przez firmy – jedzie się do tych firm 
i pyta się tam: „czy wam się teraz gospodaruje le-
piej, czy gorzej?”, to ja nie spotkałem na razie takich, 
którzy mówiliby, że lepiej. Z czego to wynika? No, 
na pytanie: „płacicie mniej czy więcej?”, większość 
odpowiada, że więcej. Mówię tu o podatkach. Kiedy 
pytamy, czy jakichś biurokratycznych zobowiązań ja-
koś istotnie w firmie ubyło, to większość odpowiada, 
że nie zauważyła różnicy. A kiedy patrzymy na ogólne 
warunki funkcjonowania firm, to wtedy najczęściej 
mówi się o 2 kwestiach, które przedsiębiorców bolą, 
mają kapitalne znaczenie dla ich funkcjonowania i są 
w dużej mierze spowodowane przez rząd.

Pierwsza oczywiście dotyczy rynku pracy, braku 
pracowników. Niefrasobliwa działalność w zakre-
sie niektórych dodatków rodzinnych, niefrasobliwa 
działalność w zakresie obniżenia wieku emerytal-
nego zaostrzyły sytuację, o której wiadomo było, że 
nadchodzi.

Brak programu zatrzymywania u nas obcokrajow-
ców, którzy tu pracują i wypełniają luki na rynku pra-
cy, jest również bardzo poważnym zaniedbaniem. Za 
chwilę otworzy się rynek niemiecki dla pracowników 
z Ukrainy. Zostało już tylko kilkadziesiąt dni. Zupełnie 
nie jesteśmy na to przygotowani. Nawet się o tym nie 
rozmawia, nie mówiąc o tym, żeby coś zrobić.

Dzisiaj poświęciliśmy, Panie Ministrze, sporo 
czasu na rozmowę o cenach energii, o tym, co do-
stają firmy, co dostają samorządy. Wyszedłem z tej 
debaty, był wiceprezydent Leszna i on mówi: „Tak, 
dostaliśmy: o 62% wyższą ofertę na zakup energii dla 
samorządu w mieście Leszno”. Mógłbym tutaj, żeby 
naprawdę nie być gołosłownym, wymieniać konkret-
ne firmy pokazujące mi propozycje, według których 
te podwyżki będą wynosiły 70% i więcej.

Tak więc z jednej strony mamy jakieś usiłowania 
rządu, nie krytykujemy ich, jeśli prowadzą w do-
brym kierunku. Ale jednocześnie z drugiej strony 
są przedsięwzięcia, sprawy, problemy zupełnie innej 
kategorii, dużo poważniejsze, których się nie podej-
muje, w sprawie których robi się za mało, a które 
powodują, że firmy w bardzo wielu wypadkach za-
stanawiają się nad swoją przyszłością, co pokazują 
powoli badania wskaźnika PMI, który potwierdza 
to, że jeśli chodzi o ogólną ocenę, to coraz trudniej 
przedsiębiorcom o optymizm. Miejmy nadzieję,  
że ta ustawa co nieco zmieni.

Na posiedzeniu komisji pytałem, czy ministerstwo 
robi taki bilans… Bo tutaj przecież pracujemy razem, 

rozpatrywali, ponieważ, tak jak powiedziałem, nie 
wpływają na zawartość merytoryczną ustawy.

W dyskusji wziął udział pan senator Kleina, któ-
ry pytał o zasady, podstawy stosowania pieczątek. 
Ponieważ Rada Ministrów zobowiązała wszystkie 
ministerstwa do przedstawienia takiej informacji do 
końca lipca przyszłego roku, wtedy będzie znana do-
kładna odpowiedź na to pytanie.

Potem przeszliśmy do głosowania, które dotyczyło 
przyjęcia ustawy bez poprawek. W głosowaniu zosta-
ło to jednogłośnie rozstrzygnięte, w związku z tym 
komisja zwraca się do Wysokiej Izby o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze. Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłosił.

Dziękuję obu panom sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
przedsiębiorczości i technologii. Jest z nami pan 
Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii.

Czy pan minister chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 

Przedsiębiorczości i Technologii Mariusz Haładyj: 
Dziękuję bardzo.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Otwieram dyskusję.
Do dyskusji zapisał się pan senator Augustyn.
Bardzo proszę.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Generalnie jako senatorowie Platformy popieramy 

ten projekt. Uważamy, że zawiera on rozwiązania 
korzystne dla przedsiębiorców. Z mojego punktu wi-
dzenia najcenniejsze jest usunięcie absurdu, który 
polegał na tym, że wynagrodzenie współmałżonka 
pracującego w firmie nie mogło być zaliczane do 
kosztów. Każdy rząd z tym się borykał. Trzeba było 



67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 
Ustawa o zmianie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej  

oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej126

(senator M. Augustyn) prawki w ustawie z dnia 25 maja 2001 r. i ta poprawka 
polega na zmianie 10-letniego okresu planistycznego 
na okres 15-letni.

Jest to projekt rządowy, który Sejm uchwalił 
w dniu 9 listopada. Za ustawą głosowało 389 posłów, 
przeciw – 21.

Biuro Legislacyjne nie zgłosiło propozycji popra-
wek do ustawy.

W trakcie obrad komisji w dyskusji zgłoszono py-
tania o udział prezydenta w procedurze kształtowa-
nia projektów i o możliwość aneksowania projektów.  
Po przyjęciu wyjaśnień komisja jednogłośnie zaapro-
bowała ustawę i rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie ustawy bez poprawek.

Tytułem troszkę rozszerzonego uzasadnienia 
zacytuję fragment tej ustawy matki, który w art. 1 
w ust. 2 brzmi: „Celem ustawy jest zapewnienie wa-
runków do stopniowego osiągania przez Siły Zbrojne 
Rzeczypospolitej pełnej interoperacyjności w ramach 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego”. Otóż 
Traktat Północnoatlantycki przeszedł na planowanie 
15-letnie, stąd właściwe jest dostosowanie polskiego 
sposobu pracy nad tego typu projektami do tego trybu 
15-letniego. 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 tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

Czy pan minister Wojciech Skurkiewicz pragnie 
zabrać głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej Wojciech Skurkiewicz: Nie, dziękuję.)

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? Nikt się nie zgłasza.

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Nie ma chętnych.)
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Państwo Senatorowie. Ile tu przyjęliśmy ustaw, któ-
re nakładały na przedsiębiorców nowe obowiązki? 
Całą masę już. I pytałem, czy się robi taki bilans, ile 
ujmujemy, ile dokładamy i jaki jest tego wynik. No, 
okazało się, że niestety takiego czegoś, takiej świa-
domości w ministerstwie nie ma.

Tak więc troszkę to przypomina wiosłowanie 
nawet w dobrym kierunku i może przy użyciu na-
wet dużych sił, ale pod prąd, który czasem sami 
ministrowie wytwarzają swoimi ustawami, swoimi 
innymi niekiedy nie do końca przemyślanymi pomy-
słami, które mają jakieś cele, ale nie uwzględniają 
innych polityk. Mają one np. cele socjalne, a nie 
uwzględniają innych polityk. A potem się okazuje, 
że ci, którzy dźwigają ciężary, zamiast mieć lżej 
– mówię per saldo, nie kwestionując żadnych pozy-
tywnych usiłowań – wcale nie są w dobrej kondycji 
i nie są zadowoleni.

Tak że, Panie Ministrze, ustawa niesie ze sobą 
pozytywne elementy, ale czekamy na zdecydowane 
działania, które by odpowiadały na te najważniejsze 
realne problemy polskich przedsiębiorstw.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

(Głos z sali: Jeszcze zamknięcie dyskusji.)
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej 
oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1004, spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1004 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
senatora Rafała Ślusarza, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ślusarz:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! 

Wysoki Senacie!
Przedstawiam sprawozdanie z prac Komisji 

Obrony Narodowej w dniu 20 listopada 2018 r. nad 
ustawą o zmianie ustawy o przebudowie i moderni-
zacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych 
Rzeczypospolitej Polskiej, druk senacki nr 1004. 
Treść ustawy sprowadza się zasadniczo do jednej po-
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(wicemarszałek M. Seweryński) w ustawie o szczególnych zasadach rozwiązywania 
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedo-
tyczących pracowników.

Zmiany w ustawie o rybołówstwie morskim po-
legają również na stworzeniu możliwości wymiany 
indywidualnych kwot połowowych pomiędzy arma-
torami statków rybackich zgodnie z zasadą: gatunek 
za gatunek. Wprowadzono też zmiany w przepisach 
dotyczących rejestru statków rybackich, dostosowując 
je do rozporządzeń unijnych, a także wprowadzono 
obowiązek wpisywania przez kapitana statku rybac-
kiego do miesięcznego raportu połowowego złowio-
nych gatunków organizmów morskich przez jednost-
ki poniżej 8 m długości całkowitej. Pozwoli to na 
zbieranie dokładniejszych danych rybackich, co jest 
bardzo ważne w przypadku pogorszającego się stanu 
zasobów Morza Bałtyckiego. Ustawa wprowadza tak-
że zakaz wykonywania rybołówstwa rekreacyjnego 
w trakcie zarybiania akwenu.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! 
Na posiedzeniu 2 połączonych komisji pan se-

nator Florek zgłosił 4 poprawki – były to poprawki 
legislacyjne, wybrane z 7 propozycji przedstawio-
nych przez legislatora – ale te poprawki nie znalazły 
w oczach komisji akceptacji, więc zostały odrzuco-
ne przez 2 połączone komisje. Pan senator Peczkis 
zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.  
Ten wniosek został przez komisję przyjęty. 

A zatem, Panie Marszałku, Wysoki Senacie, 
w imieniu 2 połączonych komisji – Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Infrastruktury – wnoszę 
do Wysokiej Izby o przyjęcie proponowanej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać py-
tanie?

Zgłasza się pan senator Jackowski.
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Pan przedstawił 

tu założenia ustawy. 
A jaki jest cel, główny cel scalania tych 3 inspek-

toratów, które są do tej pory w Szczecinie, w Słupsku 
i w Gdyni, i utworzenia z nich jednego urzędu? Jaki 
cel przyświeca tej inicjatywie? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy został zawarty w druku nr 993, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 993 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pana sena-
tora Wiesława Dobkowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 

Komisji Infrastruktury mam zaszczyt przedstawić 
Wysokiej Izbie sprawozdanie dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim oraz nie-
których innych ustaw. Ustawę uchwalił Sejm w dniu 
9 listopada 2018 r. 

Celem tej ustawy jest wprowadzenie zmiany do 
ustawy z dnia 19 grudnia 2014 r. o rybołówstwie mor-
skim. Zmiana ta polega na utworzeniu nowego organu 
administracji rządowej, to jest Głównego Inspektora 
Rybołówstwa Morskiego. Nowy organ będzie miał 
siedzibę w Słupsku. Organ ten będzie wykony-
wał swoje obowiązki poprzez Główny Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego. Inspektorat ten zastąpi 
działające dotychczas 3 okręgowe inspektoraty ry-
bołówstwa morskiego, które są obecnie w Gdyni, 
w Słupsku i w Szczecinie. Główny inspektor oraz 
główny inspektorat przejmą prawa i obowiązki do-
tychczasowych organów i urzędów w zakresie prawa 
publicznego i prywatnego, w tym rolę organów po-
stępowania administracyjnego.

Osoby piastujące stanowiska okręgowych inspek-
torów rybołówstwa morskiego oraz ich zastępcy za-
trudnieni przed dniem wejścia w życie ustawy na pod-
stawie powołania otrzymają propozycję zatrudnienia 
w Głównym Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego 
na stanowisku starszego inspektora rybołówstwa 
morskiego. Pracownicy zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę w dotychczasowych okręgowych in-
spektoratach z dniem wejścia w życie ustawy staną się 
z mocy prawa pracownikami Głównego Inspektoratu 
Rybołówstwa Morskiego do dnia 1 marca 2019 r. 
Jeżeli w tym terminie otrzymają propozycję dalszego 
zatrudnienia i przyjmą ją, to zostaną pracownikami 
na zasadach określonych w tej propozycji. Jeżeli nie 
otrzymają propozycji lub jej nie zaakceptują, ich sto-
sunek pracy wygaśnie. Dla tych pracowników, któ-
rych stosunek pracy wygaśnie, zapewniono odprawy 
na poziomie wyższym niż odprawy przewidziane 
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Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Sprawozdawco, chciałbym zapytać o rapor-

ty połowowe. 
Czy ponowne wprowadzenie obowiązku wpisy-

wania przez kapitana statku rybackiego do miesięcz-
nego raportu połowowego złowionych i przełowio-
nych gatunków organizmów morskich pozwoli na 
dokładniejsze zbieranie danych rybackich i później 
na szukanie rozwiązań, jeśli chodzi o pogarszające się 
stany zasobów Morza Bałtyckiego? Czy była o tym 
mowa na posiedzeniu komisji? Dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale to zależy, 
czy…)

Senator Wiesław Dobkowski:
Tak szczegółowo, tak dokładnie nie było o tym 

mówione na posiedzeniu komisji. Ja po prostu wiem 
to z opinii, przeanalizowałem również to, co było 
mówione w Sejmie. Starałem się po prostu przed-
stawić nie tylko to, co było w mojej komisji, ale 
w ogóle chciałem przedstawić sprawę i dlatego o tym 
powiedziałem. Bo faktycznie, jak nie ma tych, po-
wiedzmy, sprawozdań, to wtedy jakby nie ma peł-
nej jasności, są niepełne dane, jeżeli chodzi o ilość 
złowionych ryb. A jeżeli w ogóle będą… Zresztą 
z tego, co wiem, to jest chyba nawet wymóg Unii 
Europejskiej, która chce, żeby w ogóle dokładnie 
bilansować ilości złowionych ryb. I dlatego również 
ta ustawa została po prostu… W Sejmie chyba nawet 
była przyjęta właśnie taka poprawka, żeby kapi-
tanowie tych statków, które mają długość do 8 m, 
wpisywali również w tych raportach miesięcznych 
po prostu ilość złowionych ryb.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeszcze pytanie? Proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Jeśli mogę, to chciałbym jeszcze zapytać o te od-

prawy. Było o tym, ale prosiłbym o uszczegółowienie. 
W jakim przypadku odprawa przysługująca pra-

cownikom będzie stosunkowo wyższa niż odprawa 
przewidziana w ustawie i kogo będzie obowiązywać? 
Czy o tym też była mowa?

Senator Wiesław Dobkowski:

O tym nie było mowy na posiedzeniu komisji.  
Ja bym proponował, żeby jednak to pan minister 
szczegółowo przedstawił ten problem.

(Senator Aleksander Szwed: Dobrze.)

Senator Wiesław Dobkowski:
Jak wiadomo, są 3 inspektoraty i każdy ma swoje 

przepisy, swoje możliwości kontroli. Po prostu były 
niespójne przepisy i taka możliwość 1 kontroli… No, 
jest tu niespójność. W związku z tym po prostu, tak 
jak tutaj przedstawiono w opinii, to się ujednolici 
i będzie możliwość przeprowadzenia jednolitej kon-
troli. Oprócz tego, że będzie główny inspektorat, 
będzie w ogóle bodajże 14 oddziałów, które po prostu 
będą podlegały pod głównego inspektora, jak rów-
nież pod główny inspektorat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Jackowski zadaje kolejne pytanie. 
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Mam takie pytanie. Ponieważ myśmy otrzymy-

wali korespondencję od przedstawicieli związków 
zawodowych, zapytam, jak te sprawy, które podno-
sili związkowcy, ich argumentacja i postulaty, którą 
podejmowali, w jaki sposób wpłynęły na kształt 
ustawy. Czy te postulaty zostały uwzględnione? 
Dziękuję.

Senator Wiesław Dobkowski:
Tak, tak, zostały uwzględnione na etapie sej-

mowym, bo na tym etapie pani poseł Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk – nasza była koleżanka, 
pani senator, a obecnie pani poseł – zgłosiła 5 popra-
wek merytorycznych i jedna z tych poprawek doty-
czy właśnie uwzględnienia tych właśnie postulatów 
czy uwag związków zawodowych. Dotyczyło to np. 
tego, że jeżeli pracownicy, jak mówiłem, nie dostaną 
propozycji pracy w jednym z tych 3 inspektoratów, 
które wymieniłem, tzn. jeżeli albo nie przyjmą pro-
pozycji, albo też nic im się nie zaproponuje w no-
wym inspektoracie, to wówczas dostaną odprawy. 
I te odprawy będą w takiej wysokości, że po prostu…  
To jest i dobre, i nie, ale w każdym razie jest to uzgod-
nione ze związkami, że to przyjmują, że może tak 
być. Po prostu będą mieli jakby rekompensatę za to, 
że nie będą już pracownikami. A dodam, że tam jest 
dość dużo – tak tutaj wynika – sporo pracowników, 
którzy są przed wiekiem emerytalnym, po prostu 
są w zaawansowanym wieku. Prawdopodobnie to 
rozwiązanie zadowoli tych pracowników.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator sekretarz. 
Proszę bardzo.
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Czy ten pełnomocnik może później zostać gene-
ralnym inspektorem w świetle zapisów ustawowych, 
czy to będzie osoba, która – że tak powiem – technicz-
nie będzie scalała urząd, ale już ktoś inny zostanie 
tym głównym inspektorem? Czy ta osoba może nim 
zostać, czy nie może? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Tak. Prawdę mówi pan senator Jackowski, że peł-

nomocnik rządu w trakcie tego okresu przygotowaw-
czego nie będzie wykonywał obowiązków pracodaw-
cy, a jedynie będzie go reprezentował w stosunkach 
pracy.

Nie było mowy na ten temat, czy może być później 
głównym inspektorem, czy nie, ale wydaje mi się, że 
chyba nie ma przeszkód, żeby był, że nie ma prze-
szkód. Uważam, że skoro nie ma zakazu w ustawie 
i skoro spełnia on, powiedzmy, warunki, to może 
być, ale nie musi.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma dalszych pytań.
Dziękuję panu senatorowi.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.  

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister gospodar-
ki morskiej i żeglugi śródlądowej.

(Głos z sali: Brawo, Senatorze!)
Czy pan Grzegorz Witkowski, podsekretarz sta-

nu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, pragnie zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Nie, dziękuję.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z omawianym punktem 
porządku obrad.

Pan senator Jackowski zgłasza pytanie.
Proszę pana ministra na mównicę.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam następujące pytanie. 

Po pierwsze bym prosił o ustosunkowanie się do tej 
kwestii, którą poruszyłem, zadając pytanie panu se-
natorowi Dobkowskiemu: czy osoba, która będzie 

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

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Czy na posie-

dzeniu komisji była informacja… 
Czy rozpatrywaliście państwo, czy pytaliście o to, 

jaki będzie łączny koszt po reorganizacji, a jaki jest 
przed reorganizacją? I jaka będzie liczba pracowni-
ków po reorganizacji, a jaka jest przed reorganizacją?

I drugie pytanie związane ze sprawami pracowni-
czymi. Pan jako związkowiec zapewne…

(Senator Wiesław Dobkowski: Były.)
Były.
…ma to w sercu.
Chciałbym zapytać o to, czy rozmawialiście pań-

stwo o kryteriach, jakie będą stosowane w przypadku 
osób, które nie dostaną propozycji pracy. No bo prze-
cież można zwolnić dlatego, że ktoś się nie podoba, 
a można to robić według pewnych zasad i kryteriów. 
Bardziej opowiadam się za tą drugą metodą rozstawa-
nia się pracodawcy z pracownikiem. Dlatego pytam: 
czy było to przedmiotem obrad komisji?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:
Nie, tego tematu nie było na posiedzeniu komisji, 

nikt o to nie pytał. Po prostu chyba wszyscy uznali, 
że sprawa jest dogadana między związkami zawodo-
wymi a rządem, że w jakiś sposób to wynegocjowano.

(Senator Leszek Czarnobaj: No tak, jak 5 się wy-
rzuci, to nie ma znaczenia.)

Nie, związki zawodowe miały uwagi. Tzn. ja my-
ślę, że prawdopodobnie, ponieważ nie było też do nas 
uwag ze strony związków zawodowych… Jak rozu-
miem, zostało to uzgodnione pomiędzy stroną rządową 
a związkami zawodowymi. I dlatego nie było pytań.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji była 

mowa… Bo ja rozumiem, że tu jest taki mechanizm, 
że na początku wdrażanie ustawy będzie polegało na 
tym, że prezes Rady Ministrów powoła pełnomocni-
ka, który przygotuje całą strukturę do tej reformy. 
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(senator J.M. Jackowski) gospodarstwa i niejako uciekają w rekreację, która 
okazała się świetnym rynkiem. Naprawdę wiele osób, 
nawet z zagranicy, przyjeżdża nad polskie wybrzeże, 
żeby uprawiać rekreacyjne rybołówstwo. Chcieliśmy 
to potwierdzić i wzmocnić. Chcemy, żeby w okresie 
zarybiania nie było takiej rekreacji, ale to absolutnie 
nie będzie dotyczyć okresów letnich.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce zadać kolejne pytanie czy coś 

dopowiedzieć?
Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałbym, żeby pan minister wyjaśnił działa-

nie mechanizmu indywidualnych kwot połowowych 
pomiędzy armatorami statków. Jak to się będzie od-
bywało? Rozumiem, że pewnie będzie musiał być 
jakiś wniosek danego armatora. Urząd to będzie za-
twierdzał czy jakąś bardziej aktywną rolę będzie tutaj 
odgrywał generalny inspektorat? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To już wszystkie pytania ze strony pana senatora. 

Jeżeli są dalsze, to…
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Wymianę kwot połowowych reguluje… Zgodę 
wydaje tu minister właściwy do spraw rybołówstwa. 
Nie jest to nasz wymysł, tylko wymóg wynikający 
z prawodawstwa unijnego.

Było tak, że wcześniej pomiędzy armatorami mo-
gły być prowadzone wymiany kwot połowowych, 
ale dotyczyły one różnych gatunków. Prowadziło 
to do bardzo patologicznych sytuacji. Dochodziło 
do tzw. handlu pod stołem różnymi kwotami. My 
to ukróciliśmy już w ramach poprzedniej noweliza-
cji. Teraz będzie to możliwe na zasadzie „gatunek  
za gatunek”. Będzie się to odbywało tak jak do tej 
pory, tylko nie pomiędzy statkami tego samego arma-
tora, ale pomiędzy armatorami, którzy funkcjonują na 
różnych akwenach naszego wybrzeża. Jest to wyjście 
naprzeciw ich oczekiwaniom, ponieważ w różnych 
okresach na różnych odcinkach wybrzeża występują 
różne gatunki. I oni, chcąc być bardziej elastyczni… 
Dopuszcza to prawodawstwo unijne, więc poszliśmy 

pełnomocnikiem, później może pełnić funkcję ge-
neralnego inspektora? To jest moje pierwsze pytanie.

Drugie dotyczy tej kwestii, że ustawa wprowadza 
również zakaz rybołówstwa rekreacyjnego w trakcie 
zarybiania akwenu. Jakie tu okresy mogą wchodzić 
w grę? Rybołówstwo rekreacyjne czy w ogóle taka 
żegluga rekreacyjna jest bardzo popularna, szcze-
gólnie w okresie letnim, i dziesiątki tysięcy tury-
stów, którzy wypoczywają nad polskim morzem, 
korzystają z tej formy spędzania czasu. I czy tu nie 
będzie kolizji?

Być może – ja się na tym nie znam – te momenty 
zarybiania są poza szeroko rozumianym sezonem 
letnim, ale prosiłbym o wyjaśnienia w tej sprawie. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pełnomocnik 

został wprowadzony do tej ustawy, ponieważ ustawa 
wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Projektowaliśmy, 
że uchwalimy tę ustawę w okolicach lipca, sierpnia 
tego roku. Niestety z różnych powodów, m.in. kon-
sultacji ze związkami zawodowymi, o które tu pa-
nowie senatorowie pytali, zostało to przesunięte. Te 
pół roku na przygotowanie i scalenie struktury to był 
czas potrzebny pełnomocnikowi. W obecnej sytuacji 
pełnomocnik, jeśli w ogóle będzie… Ustawa wejdzie 
w życie 1 stycznia, ale pełnomocnik będzie mógł być 
powołany przed jej wejściem w życie. On będzie miał 
2, może 3 miesiące na przygotowanie i będzie mógł 
zostać potem generalnym inspektorem rybołówstwa 
morskiego.

Jeśli chodzi o zakaz rekreacji, to jest to powiele-
nie obecnych przepisów. Jak pan słusznie zauważa, 
w okresie letnim bardzo rzadko i na bardzo dalekich 
akwenach jest prowadzony proces zarybiania, więc 
nie będzie tu większego negatywnego skutku dla 
armatorów, którzy prowadzą działalność związaną 
z rekreacją.

Rzeczywiście bardzo dużo osób odchodzi z rybo-
łówstwa, niestety. Nasze rybołówstwo jest zrównowa-
żone w tym sensie, że są małe rodzinne interesy, dzia-
łające z pokolenia na pokolenie. Przy obecnej trudnej 
sytuacji na Bałtyku i wspólnej polityce rybołówstwa 
prowadzonej przez Unię Europejską ludzie często są 
zmuszeni złomować kutry. Ich dzieci nie przejmują 
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(podsekretarz stanu G. Witkowski) jak na takie duże wybrzeże, tyle armatorów i tyle ło-
dzi, jednostek rybackich, kutrów jest to bardzo mało. 
I jesteśmy cały czas monitorowani ze strony Komisji 
Europejskiej, słyszymy, że ta kontrola jest nieefektyw-
na. Sami kontrolerzy to są naprawdę wybitni specja-
liści, ich jest mało. I za wynagrodzenie, jakie dostają 
w administracji, no, nikt się nie garnie do tej pracy.

Z drugiej strony mamy przerost administracji 
w tych okręgowych inspektoratach. I scalenie wszyst-
kich w jedną komórkę, w jeden organ przede wszyst-
kim uczyni tę inspekcję bardziej sterowną, bardziej 
dynamiczną i elastyczną. Kiedy rozmawialiśmy ze 
związkami, nie podnoszono kwestii gwarancji za-
trudnienia. Nawet wręcz przeciwnie: my mówiliśmy, 
że będziemy potrzebować wzmocnienia kadrowego 
o kontrolerów. I jest jasne, że będą jedna księgowość, 
jedne kadry, jedna administracja. Tak więc jak się 
zlikwiduje inspektoraty i scali się je w jedno, to siłą 
rzeczy kilka czy kilkanaście osób może – ale nie musi 
– nie mieć propozycji przedłużenia pracy. Ale – też 
na wniosek związków zawodowych – wpisaliśmy, 
że jeśli pracownik nie otrzyma propozycji, otrzyma 
odprawę w maksymalnej wysokości 4-miesięcznego 
wynagrodzenia. I związki nie podnosiły już po tym, 
na tym etapie wątpliwości. Jak mówię, to jest mała 
struktura, niedoinwestowana, musimy ją wzmocnić. 
Na pewno tam pojawią się nowi inspektorzy. Ja nie 
przesadzałbym, jeśli chodzi o te głosy strony społecz-
nej. I podtrzymuję to, co mówiłem w Sejmie podczas 
pierwszego czytania – i to, co pan senator powiedział 
– odpowiadając wtedy na pytanie posła Borowczaka 
odnośnie do tego, że szczególnie w Gdyni są wyjątko-
wej klasy specjaliści od morskich zasobów Bałtyku: 
żeby nie gubić ludzi. I taka zasada będzie nam przy-
świecać przy tej reformie: nie gubić ludzi. A jedno-
cześnie uczynić tę inspekcję bardziej sterowną, żeby 
państwo w tym obszarze nie było teoretyczne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja tutaj wcześniej skierowałem 

do senatora sprawozdawcy dwa pytania, jednak ze 
względu na to, że ta kwestia nie była szczegółowo 
omówiona na posiedzeniu komisji, pozwolę sobie 
ponowić te 2 pytania. 

Pierwsze pytanie dotyczy odprawy pracowników. 
W jakim przypadku przysługująca odprawa pracow-
ników będzie stosunkowo wyższa niż odprawa prze-
widziana w ustawie i kogo będzie ona obowiązywać?

I drugie pytanie. Chodzi o zmiany w miesięcznym 
raporcie połowowym. Czy to jest powrót do stanu 

im po prostu na rękę. Tak że będzie się to odbywało 
tak, jak do tej pory, tylko…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Ministrze, abstrahuję w tej chwili od za-

sadności połączenia. Zakładam, że oczywiście jest 
ono zasadne i wskazane. Ale zawsze przy tego ro-
dzaju operacjach są ludzie. No i różnie to wygląda. 
Mieliśmy problem Krajowej Administracji Skarbowej. 
Wiemy, jak wygląda tamta sytuacja.

Pan senator Dobkowski jakoś tak przeszedł gładko 
nad tym tematem, bo niby wszystko było uzgodnione, 
wszystko było dogadane ze związkami zawodowymi. 
Ja mam przed sobą 2 pisma związków zawodowych. 
Zacytuję panu fragment: „art. 12 w projekcie ustawy 
o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim gwaranto-
wał wszystkim pracownikom zatrudnienie oraz prawo 
do dotychczasowego wynagrodzenia. Potwierdzane 
to było również przez pana Grzegorz Witkowskiego, 
Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w czasie pierwszego 
czytania projektu ustawy”… itd. I dalej: „Niestety, 
wprowadzona – na wniosek klubu PiS – w drugim 
czytaniu poprawka do projektu ustawy w postaci 
art. 12a wywróciła całkowicie początkowe założenia 
reformy w kwestiach dotyczących gwarancji zatrud-
nienia. Wprowadzony przepis całkowicie pozbawił 
wszystkich pracowników gwarancji zatrudnienia”.  
To jest w tej chwili chyba art. 13 w ustawie, bo wtedy 
to było na etapie prac… 

Czy mógłby pan, Panie Ministrze, odnieść się do 
tego stanowiska związków?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Tak, oczywiście.
Na początku należy państwu wszystkim unaocz-

nić, jak to wygląda. W 3 okręgowych inspektoratach 
rybołówstwa morskiego zatrudnionych jest w sumie 
niecałych 90 osób, czy może dziewięćdziesiąt parę, 
z czego inspekcję kontrolną prowadzi 48 osób. To 
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(senator A. Szwed) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Zazwyczaj w przypadku tego typu ustaw, które 

coś likwidują i coś powołują, są problemy z przepi-
sami przejściowymi. 

Mam pytanie, czy tutaj nie ma takiego problemu. 
Otóż zgodnie z art. 6 ust. 1 znosi się okręgowych in-
spektorów rybołówstwa morskiego, a na ich miejsce, 
zgodnie z art. 14, prezes Rady Ministrów powołuje 
głównego inspektora rybołówstwa morskiego. Potem 
minister powołuje jego zastępców, a w międzycza-
sie, zgodnie z art. 7, jest tymczasowo powoływa-
ny pełnomocnik do spraw organizacji. No i teraz, 
zgodnie z art. 6 w ust. 2, likwiduje się inspektoraty 
rybołówstwa morskiego jako instytucje. W którym 
artykule i gdzie – wiemy, że w Słupsku – powołuje się 
Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego? Gdzie 
jest napisane, w którym ustępie jest napisane: tworzy 
się Główny Inspektorat Rybołówstwa Morskiego? 
Być może to nie jest potrzebne. Jeśli tak, to proszę to 
udowodnić, bo tego, przynajmniej na razie, w tekście 
nie znalazłem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Panie Senatorze, to prawda, że w okresie przejścio-
wym mogą nastąpić pewne problemy. W tym przy-
padku tego problemu nie będzie, ponieważ my nie 
tworzymy nowej instytucji, tylko scalamy 3 inspek-
toraty okręgowe i tworzymy 1. Dlatego znosi się okrę-
gowe inspektoraty, ponieważ nie będzie okręgowych 
inspektoratów. Będzie jeden Generalny Inspektorat 
Rybołówstwa Morskiego z siedzibą w Słupsku. Będą 
mogły być oddziały zamiejscowe, ale one na później-
szym etapie będą mogły zostać powołane. I tak jak pan 
powiedział, na okres przejściowy, o którym wcześniej 
mówiłem – to będzie maksymalnie miesiąc – powołuje 
się pełnomocnika do stworzenia takich technicznych 
ram dotyczących funkcjonowania. Pytał pan, gdzie to 
jest napisane literalnie. W ustawie. Tylko teraz mam 
wersję znowelizowaną, nie mam przed sobą tekstu 
pierwotnego, ale zakładam, że w ustawie jest…

(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, prze-
praszam. Ja dopytam.)

poprzedniego? Czy w ocenie pana ministra ponowne 
wprowadzenie obowiązku wpisywania przez kapitana 
statku rybackiego do miesięcznego raportu połowo-
wego złowionych i przełowionych gatunków organi-
zmów morskich pozwoli na dokładniejsze zbieranie 
danych rybackich i wpłynie na szukanie rozwiązań 
w związku z pogarszającymi się stanami zasobów 
Morza Bałtyckiego? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
Odpowiedź na pierwsze pytanie chciałbym też 

rozszerzyć o podmioty, które będą miały gwarancję 
zatrudnienia. Są to: pracownik, któremu brakuje nie 
więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalne-
go, pracownica w okresie ciąży, pracownik w okre-
sie urlopu macierzyńskiego, pracownik uprawniony  
do urlopu wychowawczego, pracownik sprawują-
cy opiekę nad dzieckiem do ukończenia przez nie-
go czwartego roku życia oraz pracownik, z którym 
została zawarta umowa o pracę na czas określony.  
Tak więc to są te kwestie.

Jeśli chodzi o wyższe odprawy… Odprawy, tak?
(Senator Aleksander Szwed: Odprawy.)
…To szczerze mówiąc, nie do końca zostało to 

określone w ustawie, ale w pewnych przypadkach bę-
dzie to… W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy 
i niezaproponowania dalszej współpracy z różnego 
tytułu – nie mówię tylko o odprawie – pracownik 
otrzyma maksymalnie kwotę w wysokości 10 wy-
nagrodzeń. Ale ja może po posiedzeniu sformułuję  
dla pana odpowiedź na piśmie.

Jeszcze było pytanie odnośnie do raportowania. 
Tak, w rządowej wersji, w naszej pierwotnej wersji 
nie było tego obowiązku. Ale pod koniec sierpnia 
przyszły z Komisji Europejskiej pewne wytycz-
ne, nie obowiązek, tylko wytyczne, że raportowa-
nie dotyczące łodzi o długości poniżej 8 m jednak 
powinno być i wrócić do naszego ustawodawstwa.  
Ono już było wcześniej, tylko my w ramach poprzed-
niej nowelizacji je znieśliśmy na wniosek środowiska 
rybackiego. Przy czym ta informacja nawet nie dotar-
ła do wszystkich, ponieważ oni i tak raportowali… 
A więc wychodząc naprzeciw wytycznym Komisji 
Europejskiej, wprowadzamy to do ustawy, ale to nie 
odbije się negatywnie szerokim echem na armatorach 
i na rybakach.
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ministracyjne, co oczywiście jest złym zjawiskiem,  
a za mało jest osób, które kontrolują, tak jak pan mi-
nister powiedział. Czy są zrobione analizy, ile osób 
pracuje obecnie w tych 3 inspektoratach, ile będzie 
pracowało po reformie i jaki jest koszt wprowadzenia 
tego przedsięwzięcia w życie? Czy takowe wylicze-
nia, analizy są zrobione?

I drugie pytanie, dotyczące pana wypowiedzi. 
Powiedział pan, że ta reforma ma udowodnić, że nie 
jesteśmy państwem teoretycznym. Czy mógłby pan 
wykazać powiązania między teorią państwa teore-
tycznego a wprowadzeniem tej reformy? Dobrze?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Proszę, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, pozwólmy panu ministrowi 

odpowiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Obecnie w 3 okręgowych inspektoratach rybołów-
stwa morskiego zatrudnione są 94 osoby, tu mogę się 
pomylić o 2–3 osoby. Funkcje kontrolne pełni niecałe 
50 osób, zdecydowanie za mało jak na liczbę łodzi, 
kutrów i obowiązki, jakie nakłada na nas wspólna po-
lityka rybołówstwa Unii Europejskiej, raportowanie 
i kontrolę wszystkiego.

Mówiąc o państwie teoretycznym, miałem na my-
śli to, że ku uciesze rybaków nie ma kto kontrolować, 
szczególnie zagranicznych armatorów, którzy na pod-
stawie wspólnej polityki rybołówstwa prowadzą po-
łowy na Bałtyku, ale często w sposób, w naszej oce-
nie, nieuprawniony, przekraczają kwoty połowowe. 
To jest wiedza pochodząca właśnie od okręgowych 
inspektorów, którzy rokrocznie, i to nie tylko przez 
ostatnie 3 lata, a przez ostatnich 10 lat, zwracają uwa-
gę na niedoinwestowanie, brak kadry, brak sprzętu.  
To miałem na myśli, mówiąc, że staramy się naprawić 
wieloletnie zaniedbania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze…)
Jeszcze jedno? Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:
Pan minister nie odpowiedział, czy są zrobione 

analizy i ile te wdrożenia…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
W ustawie oczywiście są uprawnienia pełnomoc-

nika, ale instytucja powinna być tworzona ustawowo. 
Jak się ustawowo likwiduje 3 okręgowe inspektoraty, 
to to, co jest tworzone w ich miejsce, też powinno 
być tworzone ustawowo. Być może nie jest to po-
trzebne, no ale to… Przepraszam, udowodnić, że nie 
jest potrzebne utworzenie głównej instytucji, która 
przejmuje zadania 3 składowych wcześniejszych… 
Panie Ministrze, czy ja się…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Nie, ja rozumiem…)

W tego typu ustawach jest to zdanie, jest osobny 
artykuł: tworzy się to i to.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Kiedy się tworzy coś nowego. Ale tu się scala 
wszystko w jedno. Wydaje mi się, że to…

(Senator Jerzy Czerwiński: No dobrze. Proszę to 
przemyśleć. Można ewentualnie złożyć jakąś popraw-
kę, jeszcze mamy taką możliwość, jest czas.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, zadałem pytanie panu senatorowi 
sprawozdawcy, ale przekierował mnie do pana. Jeśli 
pan minister pozwoli, to powtórzę. Czy…

(Rozmowy na sali)
Kolego Senatorze! Halo!
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę nie zasłaniać…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Panie Senatorze…)
(Senator Marek Borowski: Panie Senatorze, to do 

pana…)
(Senator Rafał Ambrozik: O, przepraszam.)
(Senator Marek Borowski: Niech pan kucnie.)
Na razie są obrady.
Panie Ministrze, czy mógłby pan minister podać 

nam, jeżeli jest wiedza na ten temat, ilu jest teraz 
pracowników… Ja nie wnikam w tę część meryto-
ryczną, w to, że duża część osób pełni funkcje ad-
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ne, jeśli komuś nie zostanie zaproponowana dalsza 
współpraca.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytania zostały wyczerpane.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Grzegorz Witkowski: 
Dziękuję.)

Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się 
do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane 
przez pana senatora Szweda.

Otwieram dyskusję.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Pan senator 

Florek.)
Głos zabierze pan senator Florek.
Proszę.

Senator Piotr Florek:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Zasadne wydaje się – tak wynika też z tego,  

co pan minister mówił – utworzenie tego nowego orga-
nu, czyli głównego inspektora rybołówstwa morskie-
go, i połączenie tych 3 jednostek okręgowych w jed-
ną całość. To zawsze sprzyja lepszemu zarządzaniu  
i z tym się pewnie wszyscy zgadzamy. Pan minister 
mówił tutaj o osobach, które są tam zatrudnione. Jak 
pan powiedział, to są mniej więcej 94 osoby – tyle osób 
jest tam zatrudnionych. Te, które nie otrzymają propo-
zycji zatrudnienia, dostaną kilkumiesięczną odprawę. 
No, tutaj jest mechanizm podobny do tego, jaki był, je-
śli sobie dobrze przypominam, w przypadku Krajowej 
Administracji Skarbowej w kontekście zwolnień pra-
cowników. Pamiętacie państwo, że dyskutowaliśmy 
na ten temat tutaj na posiedzeniu Senatu. Senacka 
komisja do spraw przestrzegania praworządności też 
się tą sprawą zajęła. Rada Dialogu Społecznego, o ile 
sobie przypominam, też ma się zająć sprawą tego typu 
zmian kadrowych, jakie są przeprowadzane. Tu mamy 
podobny mechanizm.

Ja zgłosiłem, ponieważ otrzymałem od 2 związków 
zawodowych… No, trochę się dziwię, bo dziewięć-
dziesięciu kilku pracowników jest zatrudnionych i są 
2 związki zawodowe. Związek oficerów i marynarzy, 
o ile pamiętam, oraz Związek Zawodowy Inspektorów 
Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie przysłały takie 
pismo. Z tego, co wiem, to było to rozesłane chyba do 
wszystkich senatorów. Proszę państwa, ja na posie-
dzeniu komisji zgłosiłem poprawki odnoszące się do 
tych spraw związanych z zatrudnieniem, nawiązując 
do tego, o co pytałem na początku, czyli tych zmian, 
które miały miejsce podczas prac w Sejmie.

Ja króciutko przeczytam państwu uzasadnienie do 
tych poprawek, które zostały zgłoszone. Otóż celem 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:
A, tak. To będzie koszt ok. 50 tysięcy zł.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ile?)
Koszt ok. 50 tysięcy zł, koszt…
(Senator Leszek Czarnobaj: Całościowy. Tak?)
Tak.
(Senator Leszek Czarnobaj: Chciałbym się zgłosić 

do następnego pytania.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Nie ma pytań? Czy… Jeszcze jedno, proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, jeszcze jedno pytanie, które już 

zadawałem, a teraz sobie przypomniałem. Chodzi 
o kwestię zwolnień. 

Czy osoba, która będzie dokonywała tej reorga-
nizacji i będzie dokonywała zwolnień… Czy będą 
kryteria co do osób, które będą zwalniane, czy to 
będzie na takiej zasadzie, że osoba, która to wdraża, 
powie „tego powinniśmy zwolnić, a tego nie powin-
niśmy” według kryteriów, które sama sobie wymyśli? 
Czy są jakieś plany w tym zakresie? To zawsze budzi 
najwięcej kontrowersji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski:

Nie wiem, jakie ma pan doświadczenia związane 
ze zwalnianiem ludzi, ale…

(Senator Leszek Czarnobaj: Doświadczenie 
z Prawem i Sprawiedliwością.)

Nie wiem, jak Prawo i Sprawiedliwość zwalnia 
ludzi.

Kryteria są jasne. Jak się zlikwiduje np. piony 
administracyjne, kadrowe czy księgowe w 3 okręgo-
wych inspektoratach – no, de facto w 2 jednostkach, 
bo w jednej to przecież będzie – to siłą rzeczy część 
osób zostanie przesunięta, mam nadzieję, na inne sta-
nowiska. Przede wszystkim będziemy potrzebować 
w nowej instytucji wykwalifikowanych inspektorów 
i kontrolerów. W porozumieniu, jeszcze raz mówię, 
ze związkami na etapie konsultowania projektu tej 
ustawy wpisaliśmy tu te odprawy kilkumiesięcz-
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(senator P. Florek) nansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej. 
W trakcie debaty… po debacie ustalono, że ustawa 
zostanie jednogłośnie zaakceptowana. I w związku 
z tym komisja wnosi, żeby Wysoki Senat uchwalić 
raczył załączoną ustawę.

Teraz chciałbym przypomnieć, o czym jest usta-
wa. Ustawa reguluje przyznawanie środków finan-
sowych przez Polski Instytut Sztuki Filmowej dla 
przedsiębiorców w formie dofinansowania na pokry-
cie kosztów związanych z produkcją audiowizualną 
oraz świadczenie usług na rzecz produkcji audiowi-
zualnej. O przyznanie tych środków mogą ubiegać 
się przedsiębiorcy będący producentami utworu 
audiowizualnego, koproducentami utworu audiowi-
zualnego oraz podmiotem świadczącym usługę na 
rzecz produkcji audiowizualnej. Obowiązkiem jest, 
żeby mieli siedzibę na terytorium RP. W ustawie są 
szczegóły dotyczące tego, jakie warunki musi spełnić 
producent lub koproducent.

Tematem debaty było też to, na jakiej zasadzie 
jest przyznawane wsparcie. Chciałbym wyjaśnić,  
że wsparcie finansowe przyznaje się na produkcję 
audiowizualną albo świadczenie usług na rzecz pro-
dukcji audiowizualnej lub utworów audiowizual-
nych. No, gdyby to chcieć wyjaśnić ludziom, którzy 
nie bardzo wiedzą, w jakiej materii się poruszamy, 
to trzeba byłoby powiedzieć, że chodzi o pewne 
wyrównanie szans naszych produkcji audiowizual-
nych i tych, które pojawiają się w innych telewizjach 
i w innych nośnikach europejskich. Niektóre kraje 
zdecydowały się już na te rozwiązania.

Wysokość wsparcia finansowego nie może prze-
kroczyć określonej procentowo kwoty – o tym 
rozmawialiśmy – w zależności od rodzaju utworu, 
ogólnego kosztu i od tego, czy produkcja korzysta 
z innego wsparcia publicznego. Te kwoty wynoszą 
30–80%. Ale jeden utwór nie może otrzymać więcej 
niż 15 milionów zł.

Nie będzie konkursów. Decydować będzie kolej-
ność zgłoszeń wniosków o dofinansowanie, z tym 
że oczywiście wnioski te muszą spełnić określone 
wymogi dotyczące tych projektów utworów audio-
wizualnych. One są określone. O tym była debata 
na posiedzeniu komisji, była rozmowa na ten temat.

Wniosek składa się nie wcześniej niż 6 miesięcy 
i nie później niż 2 miesiące przed rozpoczęciem prac, 
które mają być objęte wsparciem finansowym, tak 
żeby to było też w miarę przejrzyste albo czytelne dla 
wszystkich. Decyduje jednak termin złożenia wnio-
sku, bo środki są przyznawane aż do wyczerpania 
tych środków, do skończenia się tej puli.

Ustawa ma wejść w życie miesiąc od dnia ogło-
szenia.

Oczywiście padały też pytania o to, co… Ale na 
nie odpowiadał pan minister. Bo były też zastrzeżenia 
ze strony rady programowej, próby zwrócenia nam 

poprawek jest umożliwienie dokonania w Głównym 
Inspektoracie Rybołówstwa Morskiego niezbędnych 
zmian kadrowych przy jednoczesnym zapewnieniu 
wszystkim pracownikom możliwości dalszego za-
trudnienia w nowym urzędzie. Jednocześnie popraw-
ki umożliwiają nowemu pracodawcy kształtowanie 
nowej polityki kadrowej i właściwej organizacji pracy 
zgodnie z założeniami ustawy określonymi w uzasad-
nieniu do projektu ustawy. Wygaśnięcie stosunków 
pracy będzie mogło nastąpić wyłącznie w przypadku 
braku możliwości dalszego zatrudnienia pracowni-
ków, w szczególności pionów administracyjnych, 
obecnych okręgowych inspektoratów rybołówstwa 
morskiego. Celem poprawki piątej, ostatniej, jest za-
pewnienie właściwej ochrony pracownikom podlega-
jącym szczególnej ochronie wynikającej z przepisów 
ustawy o związkach zawodowych.

Wydawało się, że poprawki zasadne, które nie 
zmieniają dużo, a jednak podnoszą gwarancje zatrud-
nienia pracowników, których nie jest dużo, ale każdy 
zatrudniony jest ważny… W momencie, kiedy nie 
z jego winy przeprowadza się reorganizację, powinien 
zostać właściwie potraktowany. Niestety te wszystkie 
poprawki zostały odrzucone na posiedzeniu komisji. 
No i ten status, który jest też, jak powiedziałem, przy-
jęty w innych ustawach, w tej ustawie będzie obowią-
zywał. No, zobaczymy, jak ta sprawa się zakończy. 
Niemniej fakt jest faktem – pracownicy niestety nie 
są traktowani równo i właściwie w sytuacji, gdy to 
nie z ich winy muszą zmienić miejsce pracy. 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 dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o fi-
nansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1005, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1005 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, senatora Jerzego Fedorowicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj odbyło się posiedzenie Komisji Kultury 

i Środków Przekazu w celu rozpatrzenia ustawy o fi-
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(senator sprawozdawca J. Fedorowicz) (Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: Nie.)

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Zgłasza się z pytaniem pan senator Jackowski.
Panie Ministrze. Proszę bardzo.
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam przed sobą pismo od pana Rafała 

Wieczyńskiego z rady, który sugeruje, że przema-
wia nie tylko w swoim własnym imieniu, ale również 
środowiska czy części środowiska, które reprezentuje. 
Chodzi o to… Występuje z konkretnymi propozycja-
mi zmian, motywując je. No w mojej ocenie niektóre 
z tych uwag miały istotne znaczenie. Chodziło przede 
wszystkim o sprawę kolegialności w podejmowaniu 
pewnych decyzji.

Czy pan minister zechciałby Wysokiej Izbie przed-
stawić kierunek tych postulatów oraz to, dlaczego 
stanowisko rządu w sprawie wprowadzenia takich 
poprawek jest negatywne? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przede wszystkim system, który został stworzony 

w ramach tej ustawy, w ogóle nie zakłada kwestii 
decyzyjności. System jest automatyczny. Tak napraw-
dę dyrektor podejmuje czynność formalnoprawną 
podpisania się pod decyzją o przyznaniu środków po 
tym, jak podmiot, który się po nie zgłosił, po prostu 
spełnił kryteria, które są sztywno opisane. Czyli albo 
je spełnił, albo ich nie spełnił. Jak je spełnił, to dostaje 
pieniądze, jeśli one jeszcze są w budżecie, bo, tak jak 
powiedział pan przewodniczący komisji, pieniądze 
są wydawane do końca, do wyczerpania zasobów, 
w kolejności zgłoszeń. W związku z tym nie wiem, 
czemu miałaby służyć jakakolwiek kolegialność, 
skoro to jest automatyczne, zresztą na wniosek pana 
Wieczyńskiego. To on chciał, żeby to było automa-
tyczne, żeby nie było żadnej komisji i żeby nie było 
żadnej uznaniowości.

Tak więc wprowadzanie takiej poprawki na tym 
etapie – ponieważ wcześniej w trakcie prac Sejmu 

uwagi na niektóre punkty i wprowadzenia ewentu-
alnie poprawek, ale minister w swojej wypowiedzi 
rozwiał nasze wątpliwości.

Gdyby były pytania, to jeżeli będę potrafił na nie 
odpowiedzieć, odpowiem, a jeżeli nie, to jest pan mi-
nister. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Zgłasza się pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie odnośnie do 

ostatniej części pańskiej wypowiedzi, w której pan 
mówił o uwagach przedstawiciela rady programowej. 

Chciałbym zapytać, jakiej natury były te uwagi, 
w jakim kierunku zmierzały i jakie były oczekiwania 
przedstawiciela tej rady czy środowiska, które za nim 
stoi, o co chodziło…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Generalnie…)
…w proponowanych poprawkach. Dziękuję.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Generalnie te uwagi dotyczyły tego, że będzie miał 

samodzielność, i tego, czy nie będzie braku kontroli 
nad wydatkowaniem środków, o czym będzie decy-
dował dyrektor instytutu. Minister, który prawdopo-
dobnie odpowie precyzyjniej na to pytanie, mówił, że 
tu nie chodzi o dyrektora, tylko chodzi o sam instytut. 
Ale rozwiał nasze wątpliwości.

Tam jeszcze były pytania dotyczące różnych do-
datkowych propozycji poprawek ze strony szefa Rady 
Programowej Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, 
ale minister i prawnicy uznali, że one nie dotyczą 
projektu tej ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dziękuję.)
Nie ma dalszych zgłoszeń w sprawie pytań.
Dziękuję panu senatorowi.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.  

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac  
parlamentarnych został upoważniony minister kultu-
ry i dziedzictwa narodowego.

Czy pan minister Paweł Lewandowski chce zabrać 
głos?
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(podsekretarz stanu P. Lewandowski) Czy składowanie tych kopii uchyla obowiązek prze-
kazywania kopii do Filmoteki Narodowej – Instytutu 
Audiowizualnego?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Nie uchyla, ponieważ Filmoteka Narodowa działa 

w tym zakresie na podstawie ustawy o kinematogra-
fii, a procedowana ustawa nie zmienia tego przepisu 
w ustawie o kinematografii. Polski Instytut Sztuki 
Filmowej generalnie ma obowiązek mieć swoje kopie. 
W związku z tym, że za to płaci, staje się… musi mieć 
swoje kopie do dokumentacji. Nie uchyla to obowiąz-
ku Filmoteki Narodowej i Filmoteka Narodowa dalej 
będzie zajmować się składowaniem kopii.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Następne pytanie.
Pan senator Jackowski. Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, może powiedziałby pan Wysokiej 

Izbie, o jakich pieniądzach mówimy, jaki jest ten 
fundusz, tak żeby wszyscy senatorowie mieli tego 
świadomość.

Kolejne pytanie. Czy ja dobrze zrozumiałem z po-
przednich wypowiedzi, że jeżeli projekt spełnia okre-
ślone kryteria, to z automatu musi otrzymać środki?

I teraz tak: jeżeli suma środków przeznaczonych 
na dany cel jest ograniczona, co dzieje się z wnio-
skami, które nie zostały… Rozumiem, że byłaby ja-
kaś kolejka. Tak? Znaczy byłoby to na zasadzie „kto 
pierwszy, ten lepszy”. Data złożenia wniosku byłaby 
tu decydująca.

Co się dzieje z projektami, które w danym roku 
budżetowym nie zostały zakwalifikowane? Czy one 
przechodzą z automatu na następny rok, czy nie prze-
chodzą? Czy postępowanie musi być prowadzone od 
nowa? Bo tu może być taka sytuacja jak z sadzawką 
Siloe w Piśmie Świętym: nie można było dojść do 
sadzawki, zanim woda się nie poruszyła. Za każ-
dym razem było za późno, bo ktoś inny wchodził do 
sadzawki. I ja mam takie pytanie dotyczące właśnie 
tej… Czy to będzie przechodziło na następny rok, 
czy od nowa trzeba będzie przeprowadzać całą pro-
cedurę? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

w ogóle nie pojawiła się taka sugestia – wydało nam 
się dziwne, przeciwskuteczne.

A co do reprezentowania środowiska to repre-
zentantem środowiska jest np. Stowarzyszenie 
Filmowców Polskich i cała grupa innych stowarzy-
szeń. I w toku prac nad ustawą, od samego początku 
do samego końca, żadne z tych środowisk nie zgła-
szało tego typu uwag.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Szwed.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać, bo nie do-

pytałem o to na posiedzeniu komisji, o obowiązki 
beneficjentów. Mówił tutaj pan minister, że kryteria 
są sztywne. Wiem, że w ustawie była mowa o tzw. 
teście kulturowym. Jakie obowiązki należy spełniać, 
aby przejść ten test kulturowy i ubiegać się o dotacje?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Oczywiście generalnie wszystkie zasady, które 

dotyczą testu kulturowego, zostaną opisane… One 
są w projekcie rozporządzenia, który był załączony 
do projektu ustawy. On będzie doprecyzowany w toku 
prac rządowych. Generalnie, najprościej rzecz ujmu-
jąc, chodzi o to, żeby to była produkcja na terenie 
Polski, żeby było tu wykorzystanie polskiego potencja-
łu kadrowego, czyli polskich twórców, muzyki, która 
jest w Polsce tworzona, polskich widoków, polskich 
krajobrazów czy, powiem ogólnie, polskich lokacji.

Im więcej elementów polskich jest zawartych… 
Każdy jest punktowany. I jeżeli jest powyżej okre-
ślonej liczby punktów, to można mówić o tym,  
że pieniądze zostaną przyznane na podstawie kosz-
torysu przedstawionego przez beneficjenta.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator Szwed kontynuuje. Proszę.

Senator Aleksander Szwed:
Ja chciałbym zadać jeszcze jedno pytanie. Bardzo 

dziękuję za odpowiedź.
Chodzi mi o składowanie kopii filmów w Polskim 

Instytucie Sztuki Filmowej. To chyba było w ustawie. 



138
67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 
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Tekst ustawy jest zawarty w druku nr 994, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 994 A i 994 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Jana Żaryna, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Państwo! Panie Ministrze!
Dnia 15 listopada 2018 r. odbyło się kolejne spo-

tkanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, podczas 
którego została omówiona nowa inicjatywa ustawo-
dawcza, czyli ustawa o Instytucie Europy Środkowej, 
uchwalona przez Sejm dnia 9 listopada 2018 r.

Jeśli chodzi o ustawę o Instytucie Europy 
Środkowej, która została omówiona podczas tegoż 
posiedzenia, to jej głównym celem jest powołanie 
do życia Instytutu Europy Środkowej, który ma mieć 
kompetencje i obowiązki naukowe, analityczne, 
przede wszystkim związane z projektem Trójmorza. 
Ma to być najbliższe, najważniejsze zaplecze premie-
ra, prezesa Rady Ministrów. Oczywiście do zadań 
tegoż instytutu będzie należała także współpraca 
z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosun-
kami międzynarodowymi, przede wszystkim z tymi 
podmiotami, które – także ze względów terytorial-
nych – są związane z Europą Środkową.

Ta inicjatywa z jednej strony jest nowa, ponieważ 
jej przedmiotem jest powołanie nowego instytutu, 
ale z drugiej strony jest to zmiana, która polega na 
tym, iż dotychczasowy Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej z siedzibą w Lublinie ma zostać nale-
życie wykorzystany w pracach nad tworzeniem tego 
nowego instytutu.

I następna ważna rzecz. Mianowicie instytut bę-
dzie miał oczywiście swoje władze, tj. przede wszyst-
kim dyrektora i radę. Jeżeli będzie trzeba, to oczy-
wiście szczegółowo to państwu zaprezentuję. Istotne 
jest to, iż zarówno dyrektor, jak i rada będą wybierani 
i zwalniani z tychże stanowisk de facto przez prezesa 
Rady Ministrów. Jedną z głównych cech tej nowej 
instytucji, w odróżnieniu od poprzedniej, jest to, że 
chcemy podnieść jej, można powiedzieć, jakość, war-
tość i znaczenie poprzez fakt, iż będzie ona podlegała 
bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów, a nie, jak 
dotychczas, ministrowi spraw zagranicznych.

W związku z tym wydaje się, że jest to ustawa, 
która ma za zadanie powołać instytucję, która bę-
dzie dobrze postrzegana przez partnerów Europy 
Środkowej i pokaże, że w sposób rzeczowy podcho-
dzimy do jednego z głównych celów polskiej polity-
ki zagranicznej, inicjatywy wdrażanej przez obecny 
rząd, czyli projektu Międzymorza jako bytu, który ma 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski:
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, to w ustawie 

jest zapisane, że jest to od 100 do 200 milionów zł. 
W art. 33 jest zapisane, że w roku… To znaczy w tej 
chwili na rok 2019 w projekcie budżetu mamy zare-
zerwowane 105 milionów zł, czyli 100 milionów zł 
dla twórców i 5 milionów zł dla Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej na obsługę całego systemu. Nie 
zmienia to jednak faktu, że w tej chwili jesteśmy 
na etapie projektowania budżetu i ta kwota może się 
zmienić. Może być wyższa, ale nie może być niższa 
niż 100 milionów zł. Tak więc będzie to między 100 
a 200 milionów zł. Jest zapisane w naszej ustawie, że 
takimi kwotami możemy w tym zakresie operować.

Jeśli chodzi o to, co będzie, jeżeli wyczerpią się 
środki… Jest tak, że na 1 produkt, który jest zgłoszo-
ny, można dostać 15 milionów zł, a 1 producent może 
dostać 20 milionów. To znaczy, że mogę zgłosić kilka 
produkcji i dostać w sumie nie więcej niż 20 milionów 
w danym roku. Ma to przeciwdziałać sytuacji, w któ-
rej np. 1 beneficjent wyssałby z systemu całe pieniądze.

Oczywiście jeżeli w danym roku ktoś się nie zmie-
ści, to musi ponownie składać projekt w kolejnym 
roku, ale oczywiście nie może tego robić w nieskoń-
czoność, bo w ustawie są zapisane terminy dotyczące 
tego, w jakim czasie od zakończenia produkcji można 
się o to ubiegać. Musiałbym sprawdzić, jak to jest 
dokładnie, ale jest to kilka miesięcy od czasu zakoń-
czenia produkcji, chyba 3 miesiące. Musiałbym to 
jeszcze sprawdzić.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Nie ma dalszych pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator Ryszka 

złożył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przypominam, że do rozpatrzenia punktu dwu-
dziestego piątego, tj. ustawy o zmianie ustawy o zwal-
czaniu dopingu w sporcie, przystąpimy jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwudziestego szóstego porządku obrad: ustawa 
o Instytucie Europy Środkowej.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) dotyczące tego, czy w naszej dyskusji ta opinia była 
brana pod uwagę, czy nie. Od razu uprzedzam, że 
lepiej do drugiego sprawozdawcy kierować pytania 
dotyczące tejże opinii.

To z mojej strony wszystko, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw Zagra- 

nicznych i Unii Europejskiej, panią senator Alicję 
Zając, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Chciałabym w imieniu Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawić spra-
wozdanie z procedowania nad ustawą o Instytucie 
Europy Środkowej. Komisja obradowała w dniu  
20 listopada br.

W trakcie dyskusji podnoszono właściwie  
2 sprawy. Jedna to była ta, o której już mówił senator 
sprawozdawca komisji nauki, pan prof. Żaryn, tylko 
troszkę w innym zakresie. Nie chodziło o to, że in-
stytut będzie wykorzystany w celu wymiany kadr, 
ale o to, czy ta załoga, ten zasób, który jest w tej 
chwili w Instytucie Europy Środkowo-Wschodniej, 
zostanie w pełni wykorzystany i czy to wszystko nie 
będzie z krzywdą dla zatrudnionych tam, przecież 
doświadczonych osób, które pracują w instytucie już 
kilkanaście lat. Drugą podnoszoną sprawą była spra-
wa związana z kompetencjami dyrektora instytutu. 
Mianowicie w art. 8 ust. 2 pisze się, że dyrektorem 
instytutu może być osoba, która posiada wykształ-
cenie wyższe magisterskie. W naszym rozumieniu 
to powinno być co najmniej wyższe magisterskie. 
Nie ma żadnych przeciwskazań, żeby dyrektorem 
instytutu powołanym przez prezesa Rady Ministrów,  
po zaopiniowaniu przez ministra spraw zagranicz-
nych, był doktor, profesor czy osoba z jakimś innym… 
Nie? Nie wiem… Pan minister kiwa głową.

Właściwie te 2 sprawy były głównymi podno-
szonymi. Z tego tytułu zostały złożone również  
2 wnioski. Jeden wniosek to wniosek o odrzucenie 
ustawy. Nie uzyskał on akceptacji komisji. A dru-
gi to wniosek o wprowadzenie poprawki. Myślę,  
że omówi go przedstawiciel mniejszości Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Chcę jeszcze przekazać państwu jedną ciekawą 
informację. Otóż w skład instytutu będą mogły wcho-
dzić oddziały zamiejscowe, w tym utworzone poza 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wydaje mi się, 
że to jest o tyle cenna inicjatywa, że rzadko mieliśmy 

być nie tylko teoretyczny, ale właśnie ma mieć także 
tę podstawę analityczno-naukową, badawczą, która 
będzie wspierała sam projekt polityczny.

Podczas wspomnianej debaty Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu zabierali głos, poza przewodniczą-
cym, który prowadził to spotkanie, przede wszystkim 
pan senator prof. Wach oraz moja skromna osoba. I te 
najważniejsze głosy, jak mi się wydaje, dotyczyły 
następujących kwestii.

Pan senator Wach podkreślał, że jest to ustawa 
kadrowa, i w zasadzie takie ma znaczenie, umożli-
wiająca wymianę pracowników. To był główny zarzut 
pod adresem tejże ustawy. Jednocześnie cieszył się,  
że przynajmniej siedziba pozostanie w Lublinie 
i dzięki temu paralelny Instytut Zachodni w Poznaniu 
i ten w Lublinie będą spinać ziemie polskie w zakresie 
2 wyzwań, czyli kontaktów z Zachodem i kontaktów 
z Trójmorzem.

(Senator Alicja Zając: Podkarpacki by się…)
No właśnie, jeszcze nie ma. Trzeba by powołać 

instytut południowy, czekamy na inicjatywę. No, 
może właśnie w Tarnowie… Dobrze, na razie mówi-
my o tym instytucie.

Faktem jest, że to był główny zarzut. Z kolei ja 
w swojej wypowiedzi podkreślałem znaczenie pro-
jektu Trójmorza. Jeżeli mamy spojrzeć na naszą po-
litykę zagraniczną w sposób nie tylko życzeniowy, to 
taki instytut wydaje się tym naturalnym zapleczem, 
które dla prezesa Rady Ministrów ma stanowić na-
rzędzie do wdrażania polskiej polityki zagranicznej, 
rzecz jasna w tym fragmencie, ale jakże ważnym. 
Bo mówimy, przynajmniej oficjalnie, a mam nadzie-
ję, że nie tylko mówimy, ale i czynimy, że chcemy 
zaleźć jak najwięcej punktów stycznych między in-
teresami narodów i państw położonych nad trzema 
morzami, Bałtykiem, Morzem Czarnym i Morzem 
Śródziemnym, oraz innymi morzami, które także 
możemy widzieć w tym Trójmorzu.

Oczywiście w wyniku tejże dyskusji padł wniosek 
ze strony pana przewodniczącego Kazimierza Wiatra, 
by przyjąć ustawę bez poprawek. W wyniku głoso-
wania 4 senatorów poparło ten wniosek pana prze-
wodniczącego, 1 był przeciw. I tak też nasza komisja 
rekomenduje tę ustawę do dalszego procedowania.

Poza tym sprawozdaniem, które na tym kończę, 
chcę powiedzieć, że oczywiście jest jeszcze sprawoz-
danie drugiej komisji, która to komisja później się ze-
brała, w związku z czym miała także w rękach opinię 
sygnowaną przez pełnomocnika prezesa Naczelnej 
Rady Adwokackiej do spraw legislacji. My tej opinii 
wówczas jeszcze nie mieliśmy. Ale zawsze miło po-
wiedzieć, iż generalnie ta opinia jest jak najbardziej 
pozytywna. My jej jeszcze nie mieliśmy, w związ-
ku z czym trudno będzie mi odpowiadać na pytania 
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(senator sprawozdawca A. Zając) społecznych lub humanistycznych. Bo w tej chwili 
jest zapisane, że ma posiadać tytuł magistra i nawet 
nie jest powiedziane, w jakiej dziedzinie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Magister to magister.)
…tak że teoretycznie może być to zootechnik, ma-

gister geologii albo czegokolwiek innego. Wprawdzie 
w punkcie następnym jest zapisane, że ta osoba posia-
da co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu 
oraz doświadczenie zawodowe w zakresie zadań in-
stytutu, ale jest to cokolwiek enigmatyczne.

Ponieważ nie znajdujemy przesłanek do tego, aby 
nieźle, w naszej opinii, działający Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej zastępować Instytutem 
Europy Środkowej, wnosimy o odrzucenie tej ustawy. 
Nie znajdujemy w niej nic ponad to, że ma dojść do 
szerokiej wymiany kadr. Dziękuję bardzo.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku, mam pytanie.
Panie Profesorze, zwracam się do pana jako czło-

wieka nauki. Proszę mi wytłumaczyć: czy pojęcie 
Europy Środkowej jest pojęciem szerszym w sensie 
geograficznym, ludnościowym, przestrzennym od 
pojęcia Europy Środkowo-Wschodniej? To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie. Zakładając występowanie 2 spraw, któ-
re pan senator tutaj wymienił, a mianowicie kwe-
stii związanych z prawami dotyczącymi Trójmorza 
i zmiany podległości, bo to już wiemy, proszę o wy-
kazanie, jakie jeszcze są zasadnicze różnice między 
jednym a drugim instytutem. To jest drugie pytanie.

I trzecie. Czy przedmiotem obrad komisji były 
kwestie finansowe? A mianowicie jaki jest teraz bu-
dżet instytutu, jaki będzie, ile kosztuje ta cała wymia-
na kadrowa, rozszerzenie zakresu itd.? Czy sprawy 
finansowe również były omawiane?

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Trzecie pytanie proszę skierować do pana mini-

stra, ponieważ myśmy nie debatowali na temat szcze-

możliwość – a ja pracuję już 8 lat w Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej – uzyskania infor-
macji o wspieraniu przez instytucje naukowe dzia-
łalności naszych służb dyplomatycznych za granicą. 
I myślę, że to będzie wykorzystane w bardzo dobrym 
celu, zwłaszcza że Polska wykazuje w ostatnich la-
tach bardzo dużą aktywność w tym obszarze Europy, 
z dużymi sukcesami – czego też na przyszłość sobie 
i państwu życzę. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana sena-
tora Tomasza Grodzkiego, o przedstawienie wniosku 
mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Jeden wniosek mniejszości po części zrelacjono-

wała już pani senator Zając. Ja chciałbym tylko dodać 
kilka szczegółów.

Panie Senatorze Żaryn, państwu nie była znana opi-
nia Naczelnej Rady Adwokackiej, ale powiedział pan, 
że była ona pozytywna. Otóż nie. Ona przedstawiała 
wątpliwości, które my też zgłosiliśmy, składając po-
prawki. Bo gdy czytamy, że w ramach zadań instytutu 
jest wskazane prowadzenie działalności analitycznej, 
prowadzenie badań naukowych, przygotowywanie 
analiz, ekspertyz i studiów itd., to znaczy to, że jest to 
instytut w dużej mierze naukowo-badawczy. Abstrahuję 
tu od tego, że zamiana Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej na Instytut Europy Środkowej w naszej 
ocenie – i nie jesteśmy przekonani, że jest inaczej – ma 
charakter kadrowy, ponieważ wszyscy pracownicy, od 
góry do dołu, dostaną wypowiedzenia i ewentualnie 
nowe propozycje pracy, które mogą przyjąć lub nie. 
Nie bardzo rozumiemy ten ruch… Na posiedzeniu ko-
misji padały ogólne stwierdzenia, że z pracy Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej nie do końca są zadowo-
leni decydenci, jednak konkretów w tej materii nie było. 

Dlatego jako mniejszość w postaci pana rektora 
senatora Rockiego oraz mojej skromnej osoby zgłosi-
liśmy 2 wnioski. Jeden – o odrzucenie ustawy w ca-
łości, a gdyby nie uzyskał on wymaganej większości 
głosów, to byłby drugi – o wprowadzenie poprawki 
do ustawy w art. 8 ust. 1 pkt 2. Miałby brzmieć tak, 
że ta osoba posiada co najmniej – oczywiście w do-
myśle dyrektor – stopień doktora w dziedzinie nauk 
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(senator J. Żaryn) ność tworzy pewną bardzo ważną rzeczywistość, tzn. 
Europa Środkowa staje się w naszych planach poli-
tyki zagranicznej bytem w tym sensie samoistnym, 
że stanowi pewnego rodzaju wyzwanie także dla 
wszystkich pozostałych członków Unii Europejskiej, 
by traktować tę część Starego Kontynentu na takich 
samych prawach, jak wszelkie inne bloki państw geo-
graficznie ułożonych, a w ramach Unii Europejskiej 
obecnych, jak np. państwa południa. I nikt nie ma 
pretensji o to, że państwa południa Unii Europejskiej 
traktują siebie poważnie i szukają między sobą róż-
nego rodzaju bliższych związków, bo takie jest ich 
położenie geograficzne.

Czy to oznacza, że przestajemy np. interesować 
się państwami położonymi poza Unią Europejską, 
a należącymi do bardziej wschodniej części Europy? 
Wydaje mi się, że ewidentnie nie. Jest zawarte w za-
pisie ustawowym, że przedmiotem troski instytutu 
będzie cała Europa Środkowo-Wschodnia. A więc 
jest to pewien projekt, który ma być ściśle związa-
ny z naszą obecnością w Unii Europejskiej i pro-
jektem Trójmorza, a jednocześnie otwarty na to, co 
dotychczas nazywaliśmy i dalej nazywamy Europą 
Środkowo-Wschodnią.

Nie wiem, czy usatysfakcjonowałem odpowiedzia-
mi, ale tak to rozumiem. Z góry przepraszam, jeśli za 
długo, Panie Marszałku, bo niewątpliwie nie rozma-
wialiśmy podczas obrad komisji o tym tak szeroko, 
jak ja teraz to wyłożyłem.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jacko… Ale nie.
Pan senator Grodzki chciałby odpowiedzieć, tak?
(Senator Tomasz Grodzki: Tak.)
Proszę uprzejmie.
Panie Senatorze, to proszę tutaj, na podium.

Senator Tomasz Grodzki:
Ja chciałbym, Panie Senatorze, odpowiedzieć… 

No, nie jestem geografem, więc trudno mi określić, 
jakie państwa byśmy zaliczyli do Europy Środkowej, 
a jakie do Europy Środkowo-Wschodniej.

Nawiązując do pana pytań o budżet, chciał-
bym powiedzieć, że ten budżet ma być większy…  
To na posiedzeniu naszej komisji było skrótowo,  
ale poruszane.

Wracając do kompetencji dyrektora instytutu, 
muszę powiedzieć, że tu jest zmiana zdecydowanie 
na gorsze, bo – przywołam statut Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej – dyrektorem może być oso-
ba, która tytułuje się stopniem doktora z dziedzin 
naukowych obecnych w instytucie. Wymagana jest 
znajomość jednego z 4 języków, angielskiego, fran-
cuskiego, niemieckiego czy rosyjskiego, w stopniu 

gółów budżetowych, tego, co byłoby pozyskiwane 
w kolejnych budżetach na ten cel.

Zarówno obecny tu pan minister, jak i członko-
wie komisji podkreślali, że powoływany instytut ma 
być traktowany jako pewnego rodzaju paralelny do 
Instytutu Zachodniego. Jest to próba wykazania, że 
kierujemy się pewną logiką strukturalną, to znaczy 
właśnie znalezienie się nowego instytutu, podobnie jak 
Instytutu Zachodniego, pod bezpośrednim zwierzch-
nictwem prezesa Rady Ministrów daje jednoznaczny 
sygnał, że są takie rejony w Europie – co wynika z ko-
lei z naszej obecności w Unii Europejskiej – którymi 
w sposób szczególny chcemy się zająć w naszej bieżą-
cej polityce zagranicznej. Ja przynajmniej, jeśli mam 
być szczery, tak to traktuję. To znaczy z jednej strony 
– to już nie jest opinia komisji, tylko moja jako osoby, 
która się przysłuchiwała i brała też w tej debacie czyn-
ny udział – jest to ewidentnie przekazanie sygnału 
państwom Trójmorza, iż chcemy w sposób bieżący, 
bardzo rytmiczny, stały współpracować na poziomie 
poszukiwania wspólnych interesów narodowo-pań-
stwowych. Jak wiadomo, nie jest to takie proste, bo 
każde państwo i każdy naród w Europie Środkowej 
ma własne kombinacje polityczne, własne cele wyższe 
i niższe, a także własną historię. To wszystko powinno 
być przedmiotem badań historycznych, naukowych, 
politologicznych, gospodarczych – jest to cały wielki 
zakres spraw. I wydaje mi się, że jeżeli taki sygnał 
zostanie nie tylko przekazany, ale i wdrożony w życie, 
da szansę na to, żeby rzeczywiście Instytut Europy 
Środkowej zajął poczesne miejsce.

Oczywiście zasadne jest pytanie, Panie Senatorze, 
czy będzie to instytut lepszy czy gorszy od dotych-
czasowego, podobnie jak zasadne jest pytanie, chociaż 
nikt go w czasie obrad komisji nie stawiał, czy np. 
Instytut Zachodni spełnia funkcję, a jest już wła-
śnie tym, który znajduje się w pożądanym miejscu 
w strukturze rządowo-państwowej. No, czas pokaże. 
Ewidentnie Instytut Europy Środkowej ma według 
mojej wiedzy wspomóc projekt Trójmorza, który trak-
tujemy serio. To tyle, jeśli chodzi o drugie pytanie.

Co do pierwszego pytania to oczywiście mamy 
świadomość, że Europa Środkowa i Europa Środkowo-
Wschodnia to terminy, które możemy traktować 
wspólnie, jako synonimy, a także rozdzielnie. I jest 
zasadne pytanie o to, po co zmieniamy ten tytuł. Czy 
jest to wynik tylko i wyłącznie tego, o czym tutaj 
mówił i pan senator Grodzki, i w naszej komisji pan 
senator Wach, że próbujemy stworzyć ustawę kadro-
wą i trzeba powołać nową instytucję, żeby nie była 
bliźniaczo podobna? No i można oczywiście na tym 
etapie się zatrzymać w rozumowaniu, jednak wydaje 
mi się, że warto znowu podkreślić, że bez wątpienia 
jesteśmy członkiem Unii Europejskiej i ta nasza obec-
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(senator T. Grodzki) -litewska, bo terytorialnie Rzeczpospolita wycho-
dziła poza granice tego, co się rozumie jako Europę 
Środkową. Dziękuję.

(Senator Jan Żaryn: Dziękuję. Tak…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o drugie pytanie, 

to trzeba będzie je, rzecz jasna, skierować do nowo 
powołanego dyrektora. Ale ja jestem przekonany, że 
dla tegoż instytutu, który zostanie, mam nadzieję, 
powołany, jednym z pierwszych wyzwań będzie wła-
śnie współudział w organizacji roku unii lubelskiej. 
Nie wyobrażam sobie, żeby zapomniał o tej okrągłej 
rocznicy. Jednak trzeba sobie też powiedzieć, że już 
dziś wiemy, że bardzo dużo instytucji przygotowuje 
się do obchodów tegoż roku unii lubelskiej, przede 
wszystkim instytucji naukowych, chociażby zwią-
zanych z badaniami historycznymi, ale jest to także 
np. Narodowy Bank Polski, który przygotowuje spe-
cjalną monetę. Ten obszar jest niewątpliwie bardzo 
szeroki i nie każda z tych instytucji – stąd podałem 
przykład Narodowego Banku Polskiego – ma sobie, 
rzecz jasna, przypisaną tylko i wyłącznie aktywność 
dotyczącą unii polsko-lubelskiej. Tak więc myślę, 
że tym bardziej Instytut Europy Środkowej będzie 
potrafił znaleźć argumenty, żeby się zająć tą bardzo 
ważną rocznicą nie tylko w aspekcie historycznym, ale 
także w aspekcie politologicznym. Tak na marginesie 
powiem, że to jest rocznica, w której my możemy 
wyartykułować naszą zdolność do prowadzenia po-
lityki zagranicznej w długim czasie trwania polskich 
elit, bo nie tylko państwa polskiego. Mam tutaj na 
myśli zarówno politykę jeszcze związaną z Hotelem 
Lambert i Adamem Jerzym Czartoryskim, jak i póź-
niej koncepcję Międzymorza Romana Dmowskiego, 
a także koncepcję federacyjną Józefa Piłsudskiego 
czy potem nową koncepcję Międzymorza Adama 
Doboszyńskiego, a także koncepcję nawiązującą 
do wszystkich tych wątków, a realizowaną w okre-
sie, gdy prezydentem Rzeczypospolitej był śp. Lech 
Kaczyński. Tak więc mamy jakby bardzo bogaty back-
ground, którym możemy się posługiwać, motywując 
ten projekt jagielloński jako nadal wart rozpatrzenia 
nie tylko przez polską politykę zagraniczną, ale także 
przez europejską politykę zagraniczną. Tak więc my-
ślę, że będzie to realizowane także przez ten instytut.

Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to, jeśli dobrze 
rozumiem, a mam nadzieję, że rozumiem ten zapis, 
który pan przywołał, Panie Senatorze, oczywiście 
oznacza to, że jedynym, który powołuje i odwołuje 

umożliwiającym komunikowanie się na konferencjach 
naukowych. Tak więc odcięcie tej nóżki wschodniej 
zdecydowanie zmniejsza, jak się okazuje, oczekiwa-
nia wobec kompetencji nowego dyrektora. I tego nie 
jesteśmy w stanie zaakceptować. Instytut Zachodni 
też musi mieć na tym stanowisku doktora, a tutaj 
ewidentnie obniżamy kryteria, co z naukowo-badaw-
czego punktu widzenia jest niezrozumiałe i z góry 
stawia takiego dyrektora w trudnej sytuacji np. na 
międzynarodowych konferencjach naukowych, bo 
pan prof. Żaryn doskonale wie, że gdy wychodzi 
profesor zwyczajny, to jest słuchany inaczej, niż gdy 
wychodzi magister. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora Żaryna, ale być 

może również inni sprawozdawcy będą chcieli się 
ustosunkować do tego mojego pytania. Chodzi mi 
mianowicie o taką sprawę. Tu jest taki zapis – taki jest 
sens tego zapisu – że dyrektor instytutu jest powoły-
wany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
zagranicznych oraz rady instytutu. 

Moje pytanie jest następujące: czy opinia rady 
instytutu jest wiążąca, tzn. opinia negatywna powo-
duje, że nie można powołać dyrektora, czy ma tylko 
charakter konsultacyjny, tzn. prezes Rady Ministrów 
może ją uwzględnić, ale nie musi jej uwzględniać? To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy np. przypadające w przy-
szłym roku 450-lecie unii lubelskiej… Mówimy 
o Lublinie, bo tam będzie siedziba, i przygotowaliśmy 
uchwałę – mam nadzieję, że Senat ją przyjmie – że 
rok 2019 będzie rokiem unii lubelskiej, 450-lecia unii 
lubelskiej. Czy ten projektowany nowo-stary instytut 
merytorycznie włączy się np. w przygotowywanie 
materiałów, będzie w tym brał aktywny udział? No 
bo byłyby to, moim zdaniem, takie oczywiste prace 
tegoż instytutu.

Mam też wątpliwości co do tej zmiany nazwy, 
dlatego że Europa Środkowo-Wschodnia według 
wszelkich definicji, które są dostępne, jednak oznacza 
zupełnie inny krąg państw niż przyjmowane przez 
OECD, przez różne organizacje – różne są oczywiście 
kryteria – pojęcie „Europa Środkowa”. No, jeżeli by-
łaby to Europa Środkowa, to moim zdaniem w pełni 
geograficznie by nie była uwzględniona unia polsko-
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(senator J. Żaryn) który chcemy widzieć jako rzeczywistość wewnątrz 
Unii Europejskiej, z kolei kwestia Europy Środkowo-
Wschodniej jest kwestią stosunków z państwami, co 
do których bardzo byśmy chcieli, żeby także prędzej 
czy później w Unii Europejskiej się znalazły, ale na 
dziś ich tam nie ma. Ja mówię to w imieniu własnym, 
ponieważ tak ja to rozumiem, ale oczywiście pyta-
nia o oficjalne stanowisko rządu co do interpretacji 
zmiany tej nazwy proszę kierować do pana ministra.

Jeśli chodzi o drugie pytanie, to już mówiłem 
panu senatorowi, gdy o tym mówił, że ja zgadzam 
się z tym wnioskiem, iż osoba, która kieruje insty-
tutem naukowo-badawczym, analitycznym i która 
ma mieć kontakty międzynarodowe, z innymi pod-
miotami zagranicznymi, na tym samym poziomie, 
poziomie niejako autorytetu, powinna mieć wyższy 
stopień naukowy. I jako Jan Żaryn, senator Prawa 
i Sprawiedliwości, ewidentnie popieram ten wniosek, 
więc nie mam co do tej sprawy wątpliwości. Jeżeli ta 
instytucja ma stanowić rzeczywiście odpowiedź na 
wyzwanie, o którym sam tutaj także opowiadam, to 
lepiej będzie, jeżeli ta osoba będzie miała wyższy sto-
pień, tytuł naukowy i ewidentnie będzie traktowana 
w sposób należny także przez świat naukowy państw 
Europy Środkowej.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, kieruję to samo pytanie, 

bo ciekawi mnie spojrzenie większości Prawa 
i Sprawiedliwości i kwestia wniosku, który zgło-
sił pan prof. Grodzki w imieniu mniejszości.  
Tak że, Panie Profesorze, jeszcze raz zadam to py-
tanie, które zadawałem, i prosiłbym, jeśli można, 
o udzielenie odpowiedzi w sposób mniej naukowy, 
żebym to zrozumiał. 

Prosiłbym więc o taką sprawę: proszę wykazać 
w zdaniach równoważnych, od myślnika, czym się 
różni jeden instytut od drugiego. Dobrze? No, proszę 
o 3, 4 przykłady – nie licząc już kwestii podległości 
i Trójmorza, bo o tym już wiemy. To jest pierwsze 
pytanie..

(Senator Jan Żaryn: Ale to właśnie tym się róż-
nią…)

Tym. Aha! Czyli to są jedyne…? Tak.
(Senator Jan Żaryn: No, zobaczymy…)
Okej. To już wiem.
I drugie pytanie. To samo pytanie kieruję do pana 

prof. Grodzkiego. A to drugie…
(Senator Alicja Zając: Tam jeszcze mogą być od-

działy zamiejscowe, za granicą…)

jest prezes Rady Ministrów, w związku z tym opinia 
rady jest tylko opinią, a nie dyktatem. Tak rozumiem 
logikę tych zapisów.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Senatorze, może pan jeszcze pozostanie, 

bo są pytania.
Ja mam do pana pytania. 
Ja chcę zapytać, skąd ta zmiana nazwy. Zmiana 

nazwy jest jakimś wskazaniem, desygnatem tego, 
czym się będzie zajmował instytut. On się nazywa 
w tej chwili Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 
a ma się nazywać Instytut Europy Środkowej. Otóż 
jest różnica w kontekście geografii politycznej między 
tymi dwoma nazwami. Jeżeli jest Europa Środkowa, 
to nie ma tam Ukrainy, a jeżeli jest Europa Środkowo-
Wschodnia, to jest Ukraina. Ja mówię o dzisiejszej 
geografii historycznej. Pytanie: dlaczego ma nastą-
pić zmiana nazwy? Jak pan wyjaśni sprzeczność, 
która jest w ustawie, że z jednej strony zmienia się 
nazwę instytutu, a z drugiej strony w przepisach usta-
wy mówi się, że instytut ma się zajmować Europą 
Środkowo-Wschodnią? Jeżeli tak, to po co zmiana 
nazwy? Jeżeli nie, to po co ten zapis? To jest pierwsze 
pytanie do pana.

Drugie pytanie do pana: dlaczego został obniżony 
poziom wykształcenia w odniesieniu do przyszłego 
dyrektora tej tworzonej instytucji? Te 2 dwa pytania 
mam do pana.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli chodzi o pytanie pierwsze, to starałem się 

o tym już powiedzieć, ale oczywiście na nowo od-
niosę się do tego pytania. Ja rozumiem…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, może ja zmodernizuję to pytanie. Ja nie 
chcę, żeby pan powtarzał, bo ja słuchałem tego, co 
pan mówił.)

Tak, no właśnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytanie 

moje brzmi tak: czy pan nie widzi sprzeczności?)
Dobrze. Odpowiadam bardzo krótko: nie widzę 

sprzeczności. Widzę natomiast ewidentnie przenie-
sienie punktów ciężkości. To znaczy z jednej strony 
zakres kompetencji merytorycznych pozostaje ten 
sam, czyli Europa Środkowa i Europa Środkowo-
Wschodnia będzie w kręgu zainteresowań instytutu, 
a z drugiej strony projekt Trójmorza, który jest wy-
bitnie projektem konkretnie tego rządu, powoduje, że 
chcemy wyartykułować tę kwestię w formie zmiany 
nazwy instytutu. Projekt Trójmorza jest projektem, 
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(senator L. Czarnobaj) -Wschodniej – a więc nie rezygnujemy z tego całego 
zasobu – a jednocześnie wskazywać, że punktem 
odniesienia w tej dzisiejszej sytuacji, jeśli chodzi 
o politykę rządu… Przypomnę, że ten instytut ma 
podlegać bezpośrednio prezesowi Rady Ministrów. 
Chodzi o stworzenie dla prezesa Rady Ministrów 
bardzo ważnego zaplecza naukowo-analitycznego, 
dotyczącego naszego uczestnictwa w instytucji, którą 
nazywamy Unią Europejską.

Ja to tak rozumiem, ale jest z nami przedstawi-
ciel rządu, który może ewentualnie skorygować moje 
senatorskie myślenie na ten temat. Ja się posługuję 
wyłącznie zapisem ustawowym i z tego zapisu usta-
wowego wyciągam wnioski. No, być może jest wła-
ściwsza odpowiedź na to pytanie. Ja widzę to tak: 
dotychczasowy zasób osiągnięć Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej jest wchłaniany przez tę nową 
jednostkę. Ta nowa jednostka jest powoływana, po-
nieważ prezes Rady Ministrów jest dziś ewidentnie 
zdeterminowany, by wyartykułować tę misję czy też 
to zadanie naszego rządu, jakim jest szukanie porozu-
mienia w ramach Trójmorza. I to nie jest sprzeczność, 
tylko dawanie nowych akcentów przy jednoczesnym 
zabieganiu o należne miejsce dla tych państw Europy 
Wschodniej, co do których chcielibyśmy, żeby także 
były w tym projekcie unijnym obecne.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan Senator Grodzki chce się wtrącić, tak że…

Senator Tomasz Grodzki:
Panie Marszałku, w odpowiedzi na pytanie 

pana senatora Czarnobaja chciałbym powiedzieć, 
że wprawdzie w przypadku Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej mamy do czynienia ze sta-
tutem, a nie z ustawą go powołującą – tutaj jest 
ustawa, ale te zapisy są dość podobne – tylko że 
w tym nowym akcie prawnym… Zacytuję króciutko.  
Do zadań instytutu będzie należało w szczegól-
ności… I teraz w pkcie 1 jest mowa o budowaniu 
współpracy z państwami Europy Środkowej i Europy 
Środkowo-Wschodniej, w pkcie 2 – o uwzględnie-
niu podmiotów mających siedzibę w państwach 
Europy Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej, 
w pkcie 3 – o współpracy międzynarodowej i trans-
granicznej w Europie Środkowej i Europie Środkowo-
Wschodniej. I jeszcze w paru miejscach ta zbitka, 
moim zdaniem nie do końca logiczna, się powtarza. 
Nie śmiem pozować tu na znawcę języka polskie-
go, ale… Nawet legislatorów nie śmiałbym o to py-
tać, tylko może prof. Bralczyka. No, jeżeli piszemy 
„Europa Środkowo-Wschodnia”, to już nie musimy 
pisać obok „Europa Środkowa”, bo ona jest schowana 
w tym szerszym pojęciu.

O, pani senator też może odpowiedzieć, bo…  
Ja przepraszam, że nie skierowałem do pani pytania, 
ale jeżeli…

(Senator Alicja Zając: No, cóż znaczy magister 
wobec profesorów?)

No tak…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pani 

senator Zając była sprawozdawcą.)
Tak, pani senator jest sprawozdawcą, więc…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bar-

dzo, jeśli chce pani odpowiedzieć na to pytanie, to 
proszę.)

Panie Profesorze, teraz takie pytanie: czy nie 
logiczniej by było, skoro te zadania są takie, jakie 
kreśli pan senator… Ja mogę mieć swoje zdanie  
co do zakresu zadań, które pan profesor przedsta-
wia, ale pytam, czy nie logiczniej by było powołać 
instytut naukowo-badawczy do spraw Trójmorza  
– to jest po pierwsze – który zająłby się stricte tym, 
co jest tym ważnym elementem polityki zagranicznej 
Prawa i Sprawiedliwości, i który byłby w tej kwestii 
wsparciem naukowym. Bo po co takie mieszanie? 
I można by było rozdzielić te 2 sprawy, skoro chcecie 
je państwo rozdzielić, tj. państwa należące do Unii 
Europejskiej i te nienależące – bo przecież może być 
Instytut Wschodni i Instytutu Europy Środkowej. 
Można by powołać takie 3 instytuty o bardzo ściśle 
określonych zadaniach, no i wtedy będzie w tej mie-
rze czytelność. Ale przestrzeń to co innego, zadania 
– też co innego. A jeszcze państwo chcecie, żeby inne 
zadania były realizowane – tu chodzi o to, o co pytał 
pan marszałek – i to jest zupełnie co innego. Ma być 
Instytut Europy Środkowej, a chcecie państwo, żeby 
realizował zadania z tematu Trójmorza. No okej, taką 
logikę też można by… Ja bym prosił, jeśli można, 
o udzielenie odpowiedzi w tym zakresie przez 2 pa-
nów… Przez panią – przepraszam panią senator…

(Senator Alicja Zając: Proszę bardzo.)
…i 2 panów.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja pani senator zostawię kwe-

stie związane ze strukturami, ponieważ w swoim 
sprawozdaniu mówiła o ośrodkach zamiejscowych. 
To jest oczywiście pewna nowość strukturalna. Ale 
mnie się wydaje, że zasadniczą kwestią jest tu jed-
nak to, że ten nowy instytut ma tak jakby wchłaniać 
dotychczasowe zadania Instytutu Europy Środkowo-
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(senator T. Grodzki) menty czytać w sposób pozytywny. I chciałabym, 
aby państwo dali szansę tej instytucji o nowej nazwie, 
ale w dużym zakresie swojej działalności realizują-
cej to, co dotychczas realizował Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej. Nie wyobrażam sobie pracy 
Instytutu Europy Środkowej bez bliskiej współpra-
cy z ministrem spraw zagranicznych i z placówkami 
dyplomatycznymi na terenie krajów, które działal-
ność instytutu będzie obejmować. W mojej ocenie 
ta zmiana przyniesie pożądane efekty.

Jeszcze króciutko wrócę do tych spraw perso-
nalnych. No, nie wydaje mi się, żeby z grona osób, 
nad którymi będzie się zastanawiał prezes Rady 
Ministrów przy powołaniu dyrektora instytutu, wy-
brał on osobę niekompetentną, słabo wykształconą 
i nierokującą właściwego prowadzenia tej instytucji.

(Poruszenie na sali)
Przepraszam bardzo, no…
(Senator Leszek Czarnobaj: Mam podać przy-

kłady?)
Mówimy o tym fakcie, Instytucie Europy 

Środkowej. Dajmy szansę. W każdej chwili, jeżeli ta 
osoba się nie sprawdzi, nawet jeśli będąc magistrem, 
się nie sprawdzi, prezes Rady Ministrów ma szansę 
odwołać taką osobę.

Dziękuję bardzo. Myślę, że resztę tych szczegółów 
przedstawi nam pan minister, który reprezentuje rząd 
i na pewno najlepiej z nas tutaj zgromadzonych zna 
intencje tej zmiany. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Potem pan senator 

Czarnobaj.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do senatora sprawozdawcy, pana 

prof. Jana Żaryna. Bo wydaje mi się, to moja osobi-
sta opinia, że jest sensowne, aby na czele tak ważnej 
placówki stała osoba legitymująca się co najmniej 
stopniem doktora – już nie określałbym, że nauk hu-
manistycznych, w jakim zakresie itd. – osoba mająca 
jednak jakiś dorobek naukowy, ponieważ ma być to 
instytucja par excellence również badawcza. Jaka jest 
pana osobista opinia w tej sprawie?

(Senator Alicja Zając: Ale to sprawozdawca ko-
misji…)

No ale jaka jest pana osobista opinia w sprawie 
takiej poprawki? Czy pan by taką poprawkę poparł?

Drugie moje pytanie jest takie: jak ten Instytut 
Europy Środkowej ma się do Ośrodka Studiów 
Wschodnich? Bo jest też taka instytucja…

(Senator Jan Żaryn: Nie, nie…)

Jedyna zasadnicza różnica polega na tym, że po-
przedni instytut podlegał właściwemu ministrowi, 
a w tej chwili ten minister został wyłączony. Wszystko 
jest zależne od prezesa Rady Ministrów i szefa kance-
larii premiera. Nie mamy opinii Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych ani ministerstwa nauki, więc nie wie-
my, co one o takim ograniczaniu kompetencji sądzą.

No a ta nielogiczna zbitka terminów „Europa 
Środkowa” i „Europa Środkowo-Wschodnia”, któ-
ra powtarza się chyba 5 czy 6 razy, wskazuje na to,  
że to jest takie zamienianie jednego na drugie, pod-
szyte tak naprawdę zupełnie innymi intencjami, 
ponieważ w zakresie badań naukowych nie ma tu 
żadnych różnic. W tym starym statucie podkreślone 
są granice dawnej Rzeczypospolitej. W tym nowym 
dokumencie, w tej ustawie, tego oczywiście nie ma, 
jak również, ani razu nie pada słowo „Trójmorze”. 
Tak że to też wzbudza pewne wątpliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Teraz pani senator Zając, sprawozdawca, odpo-

wiada na pytania.

Senator Alicja Zając:
Ja jestem troszeczkę zdziwiona, że nasza dyskusja 

idzie w kierunku udowadniania, jakoby prezes Rady 
Ministrów, czyli pan premier, chciał obniżyć rangę 
instytucji, która do tej pory pełniła swoje funkcje. 
W mojej ocenie ta ranga się podnosi, za tym pójdą 
dodatkowe środki. 

Chciałabym przytoczyć tutaj 3 punkty. Z chwi-
lą wejścia w życie ustawy instytut przejmuje skład-
niki majątkowe i niemajątkowe Instytutu Europy 
Środkowo-Wschodniej w Lublinie. Należności i zo-
bowiązania tego instytutu staną się należnościami i zo-
bowiązaniami nowego instytutu. Wygaśnie kadencja 
dyrektora Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, 
zaś prezes Rady Ministrów powoła dyrektora instytutu 
po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do spraw 
zagranicznych. Ustanie członkostwo w radzie nauko-
wej instytutu, zaś prezes Rady Ministrów powoła radę 
instytutu pierwszej kadencji w terminie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy. Pracownicy Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej staną się pracownikami 
nowego instytutu, przy czym stosunki pracy z tymi 
pracownikami wygasną po upływie 3 miesięcy od 
dnia wejścia w życie ustawy, jeżeli przed upływem 2 
miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy nie zostaną 
im zaproponowane nowe warunki pracy i płacy albo 
nie zostaną przyjęte nowe warunki pracy i płacy.

Proszę państwa, ja czytając dokumenty, różne, 
nawet kontrowersyjne, zawsze staram się te doku-
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(senator J.M. Jackowski) Chciałbym jeszcze na zakończenie tej sesji pytań 
odpowiedzieć panu senatorowi Grodzkiemu, który 
powiedział takie zdanie: nowa podległość jest ograni-
czeniem instytutu. Ja nie bardzo rozumiem, jak to…

(Senator Tomasz Grodzki: Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych…)

No tak, ograniczenie Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych… To oczywiste. Bo przecież nie 
ograniczeniem samej pozycji instytutu. Rozumiem, 
że o to chodziło. To bardzo dobrze. Bo oczywiście 
sama podległość wyższemu urzędnikowi państwa 
polskiego nie jest ograniczeniem, a wręcz odwrotnie – 
ma znamiona próby wykazania, że ten nowy instytut 
będzie się cieszyć większym wsparciem, wsparciem 
Rady Ministrów. O tym świadczą też nie tyle zapisy, 
co bardziej przyrzeczenia, że budżet instytutu będzie 
wzrastał z roku na rok.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Czarnobaj. Proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ja, Panie Marszałku, 

rezygnuję z pytania.)
Rezygnuje pan?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
A ja nie rezygnuję i mam pytania do pana senatora 

Żaryna. Ja nie bez przyczyny pytałem, czy w zakresie 
pracy tego instytutu będzie Ukraina. Dla mnie jest 
jasne, że ten instytut będzie dublował rolę ministra 
z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale wypowiem 
się na ten temat w wystąpieniu. 

Pytanie moje jest następujące: czy ten instytut bę-
dzie się także zajmował – zapewne będzie miał swoją 
ekspozyturę na Ukrainie – realizacją ustawy o IPN, 
to znaczy tym, co zostało wpisane do nowelizacji 
ustawy o IPN, a mianowicie sprawą penalizacji sy-
tuacji… Chodzi o podnoszenie kwestii nacjonalizmu 
ukraińskiego. Wprowadziliśmy tam taki zapis pena-
lizacyjny, że podlega karze… chodzi o penalizację 
propagowania nacjonalizmu ukraińskiego od roku 
1924 do roku 1950. Czy będzie się tym zajmował?

(Senator Jan Żaryn: Można, Panie Marszałku?)
Tak, tak.

Senator Jan Żaryn:
Bardzo dziękuję.
Myślę, że o kwestie dotyczące zakresu już tych 

realnych działań nowego instytutu trzeba będzie py-
tać przede wszystkim dyrektora. Jak sądzę, także 
ministerstwo ma tutaj swoją wizję. Niemniej jednak, 
znowu, jako senator Jan Żaryn mogę przewidywać 
i w ramach tych przewidywań mogę stwierdzić, że 
ma pan, Panie Marszałku, rację. To znaczy nie wy-
obrażam sobie, żeby nie było ekspozytury, która by 
podejmowała współpracę z Ukrainą. Niewątpliwie 

Czy one będą współpracować ze sobą? I jak ma 
się do fundacji „Instytut Studiów Wschodnich”, która, 
jak wiadomo, organizuje coroczne eventy w Krynicy? 
Jest ona nastawiona na sprawy gospodarcze, jest to 
fundacja prywatna, a Ośrodek Studiów Wschodnich 
jest po części finansowany również z budżetu pań-
stwa. W jakich relacjach ta placówka, której dotyczy 
ustawa o jej utworzeniu, nad którą w tej chwili dys-
kutujemy, będzie pozostawała z tymi innymi insty-
tucjami? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Odpowiadam na pytanie pierwsze. Tak jak po-

wiedziałem, uważam, że ta poprawka, którą wnio-
sła mniejszość Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, jest jak najbardziej zasadna. Mam na-
dzieję, że ewentualnie pan minister w swoim wy-
stąpieniu zdoła mnie przekonać, iż zasadną nie jest. 
Jestem oczywiście otwarty, natomiast na ten moment 
uważam, że ta poprawka jest zasadna. Mówiłem dla-
czego. Dyrektor tak ważnej placówki będący osobą 
z tytułem naukowym z jednej z dziedzin, które są 
konkretnie rozpisane – chodzi o dziedziny, które 
są związane z merytoryczną kompetencją instytutu  
– będzie niewątpliwie bardziej poważany. Chyba że 
z jakichś powodów uznaje się, że dyrektor instytutu 
ma mieć funkcję bardziej menedżerską niż naukową, 
no ale z zapisu ustawy to nie wynika.

I drugie pytanie. Jak rozumiem, na szczęście ży-
jemy w państwie demokratycznym, które zniesie 
czasem także nadmiar instytucji, instytucji zdaniem 
niektórych zajmujących się podobnymi kwestiami. 
I na tym polega ta nasza wolność, że różne struktu-
ry, fundacje, ośrodki – w tym przypadku instytu-
cja wyraźnie zależna od władzy państwowej – się 
wspierają. Think tanki, które są obecne i bardzo 
ważne z punktu z punktu widzenia analitycznego, na 
pewną będą wchodziły w relacje z nowo powołanym 
instytutem. Myślę, że takie byłoby wszystkich nas 
tutaj życzenie, no bo taka powinna być rola… I taka 
jest różnica między instytucją, która ma zadania 
ściśle polityczne i pewnych kwestii jako instytucja 
zależna od prezesa Rady Ministrów być może nie 
może artykułować… Może je z kolei artykułować 
zewnętrzna struktura, która ma możliwość orga-
nizowania spotkań i analiz na innym społecznym 
poziomie.



147
67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

(senator J. Żaryn) Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja właściwie nie chciałbym tutaj powtarzać tego, 

co pani senator i pan senator sprawozdawcy mówili na 
temat uzasadnienia projektu ustawy i jej przepisów. 
Ja chciałbym tylko ogólnie uzupełnić to tutaj o pewne 
okoliczności.

Szanowni Państwo! Panie Marszałku! Wysoka 
Izbo!

W ramach struktury instytucji nadzorowanych 
przez prezesa Rady Ministrów funkcjonują już obec-
nie 2 jednostki organizacyjne. Jest to, po pierwsze, 
Ośrodek Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, 
a po drugie, Instytut Zachodni z siedzibą w Poznaniu.

Ustawa, nad którą dzisiaj Wysoka Izba procedu-
je, stanowi pewne zamknięcie systemu, wyniesienie 
dotychczas funkcjonującego instytutu do poziomu 
tych 2 instytutów, czyli zamocowanie go w struk-
turze instytucji nadzorowanych przez prezesa Rady 
Ministrów. Ustawa umożliwia też wsparcie finansowe 
w części budżetowej dotyczącej Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów w ramach dotacji podmiotowej.  
To jest tak naprawdę wzmocnienie tej instytucji.

Pan senator Czarnobaj zadawał pytania o środki 
finansowe przeznaczane obecnie na Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej i planowane na Instytut 
Europy Środkowej. Wysoka Izbo, w zeszłym roku 
Instytut Europy Środkowo-Wschodniej otrzymywał 
od Ministerstwa Spraw Zagranicznych ok. 1 milio-
na zł dotacji. Obecnie już nawet w projekcie ustawy 
budżetowej, którą za chwilę będą państwo procedo-
wać w izbie wyższej, są na to przeznaczone 4 mi-
liony zł. Jest to kwota znacząco większa i pozwoli 
poprawić efektywność pracy instytutu, który obecnie 
boryka się z problemami.

Wyprzedzając pytania, które z pewnością panie 
i panowie senatorowie by do mnie skierowali – do 
części spraw oczywiście odnieśli się już senatorowie 
sprawozdawcy – chciałbym się odnieść przede wszyst-
kim do tego podstawowego pytania dotyczącego wy-
mogów dotyczących kandydata na dyrektora instytutu.

Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Panie 
Marszałku!

Takie, a nie inne skonstruowanie tego zapisu 
wynika wyłącznie ze względów funkcjonalnych. 
Wielokrotnie się zdarzało, że procedury mianowa-
nia trwały wiele miesięcy wyłącznie z tego powodu, 
że określone osoby nie legitymowały się określonym 
tytułem naukowym.

Panie i Panowie Senatorowie, można sobie bar-
dzo łatwo wyobrazić – ja zresztą podam tu za chwilę 
przykład – że osoba, która ma wieloletnie, kilku-
dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie polityki 

taki instytut mógłby w ramach swoich kompetencji 
tworzyć analizy dotyczące recepcji różnych naszych 
suwerennie podejmowanych decyzji, jeśli chodzi 
o budowanie relacji polsko-ukraińskich. I ten ana-
lityczny kontakt z partnerami z kolei ukraińskimi 
mógłby przynosić efekty w postaci przekazywania 
odpowiednim ministrom, przede wszystkim mini-
strowi spraw zagranicznych, czy w tym przypadku 
ministrowi sprawiedliwości, wziąwszy pod uwagę, 
że nowelizacja ustawy o IPN wyszła z tamtego kręgu 
i odpowiednich struktur poselskich czy senackich… 
Chodzi mi o to, żeby wprowadzać te analizy na sze-
roko pojęty teren polskiej obecnej polityki. Tak żeby 
dało nam to materiał do rozpoznania, która ustawa 
wymaga zdecydowanej naprawy, nowelizacji. A to 
oczywiście w imię jak najlepszych relacji, w tym 
przypadku polsko-ukraińskich.

Znowu: nie jestem osobą prywatną, tylko senato-
rem. Ale w zapisach, które są dostępne, akurat jeśli 
chodzi o tę część nowelizacji, znanej nowelizacji usta-
wy o IPN, podczas obrad komisji senackiej, która się 
tym zajmowała, wniosłem zastrzeżenia merytoryczne 
dotyczące akurat tego fragmentu ustawy, twierdząc, 
że zapis dotyczący lat 1925–1950 nie ma uzasadnie-
nia historycznego. Jeżeli taki przedział lat się tam 
znalazł, to na pewno nie z tego powodu, że była to 
słuszna koncepcja z perspektywy naukowca. Jakaś 
inna perspektywa, niekoniecznie naukowa, może być 
oczywiście dominująca w zapisach ustawy. Ale ze 
wspomnianego punktu widzenia ona słuszna nie była. 
I taki instytut niewątpliwie mógłby śmiało podjąć 
analizę idącą w tym kierunku, by przedstawić zarów-
no partnerowi ukraińskiemu, jak i panu premierowi, 
że istnieje zapis, który może być fałszywie interpre-
towany, bez potrzeby. Bo akurat w tym zakresie jest 
potrzebne, by zawsze zapisywać kwestie w sposób 
precyzyjny.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony sekretarz stanu 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pan minister 
Michał Dworczyk. Ale jest z nami upoważniony pan 
minister Paweł Szrot.

Czy pan minister pragnie zabrać głos w sprawie 
ustawy?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Tak.)

Proszę uprzejmie.
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(sekretarz stanu P. Szrot) Kolejne pytanie… Momencik, muszę zerknąć do 
notatek. Wiele też słów powiedziano tutaj na temat 
definicji Europy Środkowej bądź Europy Środkowo-
-Wschodniej. To, Panie i Panowie Senatorowie,  
była w najlepszym znaczeniu tego słowa dyskusja 
ekonomiczna. I mam nadzieję, że wszyscy wycho-
dzimy ubogaceni intelektualnie po tej dyskusji.  
Ale ja chciałbym się odwołać teraz do zapisów usta-
wy – zresztą zdaje się, że pan senator Czarnobaj  
już je cytował. Instytut będzie się zajmował te-
matyką związaną z Europą Środkową i Europą 
Środkowo-Wschodnią. Jednocześnie, jak rozumiem, 
tematyka ukraińska w tym zakresie się jak najbar-
dziej mieści.

Szanowni Państwo, skąd zmiana nazwy instytutu? 
Mówiono tutaj o inicjatywie Trójmorza. Ja chciał-
bym zadać również pytanie na swój sposób akade-
mickie – przepraszam, Panie Profesorze, że magi-
ster dyskutuje z profesorami – ale takie kraje, jak 
Słowenia, Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, w jakiej 
części Europy leżą? Czy to jest Europa Wschodnia? 
Geograficznie, w sensie południków, one są położone, 
zdaje się, lekko na zachód od Polski.

(Głos z sali: Południowej.)
Południowa.
To jest Europa Środkowa tak naprawdę, to jest 

Europa Środkowa. I stąd ta symboliczna zmiana 
nazwy instytutu – żeby jak najszerzej określić jego 
działalność na kraje z bezpośredniego i pośredniego 
otoczenia, z najbliższego otoczenia Polski. Czyli za-
równo Ukraina, jak i kraje Bałkanów Zachodnich. 
Mam nadzieję, Panie i Panowie Senatorowie, że te 
wyjaśnienia państwo przyjmą.

Pan marszałek raczył zadać pytanie dotyczące pe-
nalizacji zjawisk związanych z nacjonalizmem ukra-
ińskim. Panie Marszałku, ja, szczerze powiedziawszy, 
trochę nie rozumiem pana pytania, bo nie wiem, jak 
jednostka naukowo-badawcza miałaby się zajmować 
egzekwowaniem przepisów karnych. To jest tematyka 
w ogóle niezwiązana z tą ustawą, którą dzisiaj Izba 
Wyższa proceduje.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To ja może 
dookreślę to pytanie…)

Proszę bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Za chwilę 

będę jeszcze pytał, ale ponieważ pan to poruszył… 
Chodzi mi o to, czy ten instytut będzie kierował spra-
wy do prokuratora w ramach ustawy o IPN.)

Ja na razie nie widzę takiej możliwości. Będzie 
się zajmował sprawami ściśle naukowo-badawczymi. 
Rozdzielmy kompetencje ścigania zbrodni i kompe-
tencje naukowo-badawcze.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, to tyle tytułem 
moich wyjaśnień. Jestem do państwa dyspozycji, jeśli 
chodzi o kolejne pytania.

międzynarodowej, również z placówki dyploma-
tycznej i we współpracy z instytucjami naukowymi 
z całego świata, po prostu nie posiada tytułu doktor-
skiego. Przykład? Szanowni Państwo, osoba Marka 
Karpia, który patronuje obecnie Ośrodkowi Studiów 
Wschodnich, wieloletniego dyrektora tego instytutu, 
zmarłego, jak wiadomo, w tragicznych okoliczno-
ściach… Jego śmierć wywołała wiele pytań, wszyscy 
o tym pamiętamy. Gdyby została przyjęta poprawka, 
którą proponuje mniejszość komisji, on nie mógłby 
zostać dyrektorem Instytutu Europy Środkowej, gdyż 
nie posiadał tytułu doktorskiego.

To tyle, jeśli chodzi o wyjaśnienie tej podstawowej 
kwestii. Ja oczywiście bardzo szanuję osoby z tytu-
łami naukowymi jako prosty magister, również pana 
profesora Żaryna. Apeluję tylko o zrozumienie wzglę-
dów ściśle funkcjonalnych. Nie mogę pozytywnie 
rekomendować tej poprawki.

Kolejne pytania padły pod moim adresem. Pan 
senator Jackowski pytał o opinię rady instytutu. 
Oczywiście ja powtarzam to, co powiedział pan pro-
fesor. Opinia siłą rzeczy jest niewiążąca. Gdyby cho-
dziło o wiążące stanowisko, to byłby zapis o uzgod-
nieniu bądź zgodzie.

Jeśli chodzi o uczczenie rocznicy unii lubelskiej, to 
chciałbym tylko przypomnieć, że w art. 3 w pkcie 5 
jako zadanie tworzonego instytutu przewidziana jest 
promocja poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej 
polskiej myśli społecznej oraz polityki zagranicznej 
i historycznej. Można więc powiedzieć, że ta tema-
tyka zostanie wprost objęta ustawowymi zadaniami 
instytutu, Panie Senatorze.

Kolejne pytania. O wymogach już mówiłem. Pan 
senator Czarnobaj pytał, czym się różni instytut likwi-
dowany od instytutu tworzonego. Ja przypominam, 
że to jest pewna formalna konstrukcja, która polega 
na tym, że w oparciu o zasoby kadrowe, w oparciu 
o bazę materiałową, w oparciu o dorobek badawczo-
-naukowy likwidowanego instytutu powstaje, z tą 
samą siedzibą w Lublinie, formalnie nowa jednostka 
organizacyjna. Czym się to różni? Tak jak już mówi-
łem, zmieniają się: formuła prawna – instytut będzie 
miał własną ustawę; formuła nadzorcza – będzie nad-
zorowany przez prezesa Rady Ministrów; formuła 
finansowa – będzie znaczne zwiększenie środków. 
I tylko przypominam, że reguła finansowa zawarta 
w projekcie ustawy w art. 28 zawiera górny limit na 
2019 r. w kwocie 4 milionów zł. Te środki są już za-
bezpieczone. A do 2028 r. ma ten maksymalny limit 
osiągnąć 14 milionów zł. To już będzie kwota – tutaj 
jest oczywiście tylko górny limit – odpowiadają-
ca 2 symetrycznym instytucjom, czyli Ośrodkowi 
Studiów Wschodnich oraz Instytutowi Zachodniemu. 
To już będzie kwota porównywalna.
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Senator Jerzy Czerwiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsze pytanie jest krótkie. Zadaniem nowego 

instytutu będzie m.in. gromadzenie specyficznego 
księgozbioru i dokumentacji naukowej. 

Czy ten stary instytut będzie miał obowiązek 
przekazać wszystko, co ma w ramach składników 
majątkowych i niemajątkowych, nowemu insty- 
tutowi?

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Tak.

Senator Jerzy Czerwiński:

Tak?
Drugie jest troszeczkę dłuższe. My się tu… może 

nie tyle kłócimy, ile spieramy o kwestie terminolo-
giczne…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: No właśnie.)

…o termin „Europa Środkowo-Wschodnia”.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Bardzo ciekawa dyskusja.)
Pozwolę sobie na taką dygresję. Otóż byłem 

świadkiem podobnej dyskusji kilkanaście lat temu, 
kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. 
Chodziło o jedną z ustaw, w której była porusza-
na kwestia określenia „Ziemie Odzyskane”, po-
wszechnie zrozumiałego, istniejącego w kulturze 
polskiej i w świadomości ludzi. Otóż okazało się, 
że przez kilkadziesiąt lat to sformułowanie nie było 
zdefiniowane w sposób prawny.

Mam więc proste pytanie. Chciałbym jeszcze 
nawiązać do ustawy o Instytucie Zachodnim. 
Mianowicie tam są 2 wyraźne określenia: „Europa” 
i „Niemcy”. Nie ma innych określeń opisowych. 
Wobec tego prosiłbym o wyjaśnienie, czy w pol-
skim prawodawstwie, najlepiej w ustawach, zostało 
wyraźnie określone, co to jest Europa Środkowa 
i co to jest Europa Środkowo-Wschodnia. Jeśli nie, 
to korzystając z autorytetu pana ministra, pro-
siłbym o wyraźne zdefiniowanie, które państwa 
należą do jednego obszaru, a które do drugiego. 
I wtedy będziemy mieli jasność co do kwestii in-
terpretacyjnych.

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

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Aleksander Bobko.

Senator Aleksander Bobko:

Panie Ministrze, ja mam takie pytanie… Bo wspo-
mniał pan o 2 już istniejących instytutach. Trochę inny 
charakter ma Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, 
ale Instytut Zachodni też działa na podstawie ustawy. 
Myśmy tę ustawę procedowali 3 lata temu, na samym 
początku kadencji parlamentu.

Ja mam pytanie, czy powołując ten instytut na 
pewnej bazie, ale nowy instytut, na podstawie no-
wej ustawy, rozważano w ogóle czy analizowano, 
jakie pożytki czy jakie efekty przynoszą istniejące 
instytuty, zwłaszcza Instytut Studiów Wschodnich, 
który działa od 3 lat. I czy w związku z tym rząd 
ma w tej chwili jakąś, powiedziałbym, całościową 
koncepcję, ile instytutów powinno istnieć? Czy 
przewidziane są kolejne instytuty? No, bo tutaj 
o tych kierunkach geograficznych wiele mówimy, 
ale tych kierunków jeszcze trochę jest. Jest jesz-
cze północ, południe, południowy wschód itd. Czy 
rząd ma jakąś całościową koncepcję powoływania 
kolejnych instytutów, czy też to jest tak jakby ini-
cjatywa sama w sobie, bez odniesienia do szerszego  
kontekstu? Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, otóż w tym kontekście moż-

na wymieniać jeszcze jedną instytucję, która ma 
trochę inny charakter, czyli Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych. Ta ustawa, nad którą państwo 
w izbie wyższej dzisiaj procedują, a którą ja prezen-
tuję w imieniu rządu, ma właśnie, jak tu już powie-
działem, zamknąć ten system, objąć tym zapleczem 
naukowo-badawczym całe otoczenie Polski. W tej 
chwili rząd nie przewiduje tworzenia nowych jedno-
stek organizacyjnych o charakterze naukowo-badaw-
czym w zakresie polityki międzynarodowej. Proszę 
przyjąć te wyjaśnienia.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
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ale mam nadzieję, że działalność Instytutu Europy 
Środkowej pozwoli, może w ramach prac naukowych, 
dookreślić to na tyle, na ile to jest możliwe, Panie 
Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że obu dyskutantów mógłbym pogo-

dzić. Od razu powiem – zwracam się tu do senatora 
Czerwińskiego – że ja jestem przeciwnikiem defi-
niowania tych obszarów, ponieważ różne gremia 
różnie to definiują i za chwilę… Otóż na konferen-
cji Międzynarodowej Unii Geograficznej w Pradze 
w 1994 r. do Europy Środkowej zaliczono Austrię, 
Czechy, Lichtenstein… Przepraszam, jeszcze raz: 
Austria, Czechy, Lichtenstein, Niemcy, Polska, 
Słowacja, Słowienia, Szwajcaria, Węgry. To jest, 
jak mówię, według unii geograficznej. A do Europy 
Środkowo-Wschodniej zaliczono: państwa Grupy 
Wyszehradzkiej – Polskę, Czechy, Słowację, Węgry; 
Litwę; Łotwę; Estonię; Białoruś; Ukrainę; państwa 
powstałe z Jugosławii – Słowenię, Chorwację, Bośnię, 
Hercegowinę, Serbię, Czarnogórę i Macedonię; 
i pozostałe kraje bałkańskie – Albanię, Bułgarię 
i Rumunię. A więc widzimy, że w tych najczęściej 
przyjmowanych definicjach one się nie pokrywa-
ją… Dla mnie osobiście stwierdzenie przez pana 
ministra, że instytut się zajmuje obszarem Europy 
Środkowej i Środkowo-Wschodniej – w sensie 
ustawowego zapisu co do obszaru terytorialnego, 
którym się instytut ma zajmować – jest odpowie-
dzią przekonującą. My nigdy nie wyjdziemy z pola 
dyskusji przy określaniu nazwy, bo trzeba by to 
było bardzo opisowo robić, a to trochę by ośmie-
szało tę instytucję. Poza tym byłoby to pewnym  
ograniczeniem.

Moje pytanie jest następujące. Otóż pan minister, 
mówiąc o tych argumentach, które są racjonalne… 
Chodzi o te kryteria odnoszące się do dyrektora. 
Czy analogiczne przepisy obowiązują, jeżeli chodzi 
o Ośrodek Studiów Wschodnich i Instytut Zachodni? 
Innymi słowy, czy na czele tych instytucji może 
stać osoba, która się legitymuje stopniem magistra? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, odniosę się do pana drugiego 

pytania, bo na pierwsze udzieliłem już krótkiej od-
powiedzi. 

Jeśli chodzi o wprowadzenie definicji Europy 
Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej, to nie 
uważam, żeby to było potrzebne. Posługiwanie się 
terminami nie do końca określonymi czasem ułatwia 
pracę, zwłaszcza tego typu jednostkom naukowo-ba-
dawczym. To nie jest instytucja, jak już mówiłem, od-
powiadając na pytanie pana marszałka, zajmująca się 
egzekwowaniem prawa. To jest jednostka zajmująca 
się działaniami analitycznymi, badawczymi i pewne 
niedookreślenie może w tej sytuacji tylko pomóc. Nie 
uważam za zasadne wprowadzenie definicji Europy 
Środkowej czy Europy Środkowo-Wschodniej do 
polskiego systemu prawnego. Jeszcze wczoraj, zda-
je się, broniłem w Sejmie pewnego projektu przed 
zbytnią kazuistyką. No, to by była pewna nadmierna 
kazuistyka, jeśli chodzi o wprowadzanie tego typu 
definicji. Ja co prawda widziałem kiedyś i opinio-
wałem akt prawny, który zawierał definicję pojęcia 
miłości, ale to już… To było nader ciekawe, ale już 
wtedy byłem zdania, że pewne pojęcia lepiej zostawić 
niedookreślone. Panie Senatorze, proszę o przyjęcie 
mojego wyjaśnienia.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 
Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, pytanie uzupełniające. Proszę 

powiedzieć, jaki jest wzajemny stosunek tych 2 nazw. 
Która jest szersza? A może jest tak, że one się po 
prostu pokrywają częściowo czy też jedna zawiera 
się w drugiej. No, w ten sposób wyjaśnimy połowę 
kwestii, o których dyskutowano na sali.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Otóż ja jako prosty prawnik nie podejmuję się te-

raz odpowiedzi na tak poważnie postawione pytanie, 
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(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: To nie do mnie pytanie, Panie 
Marszałku.)

No nie, Panie Ministrze… Kilkadziesiąt tysięcy 
zapewne. Może kilkaset tysięcy?

(Senator Jan Żaryn: Kilkadziesiąt…)
(Senator Alicja Zając: Nie…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, kilkadzie-

siąt…)
Kilkadziesiąt tysięcy.
Pytanie zadaje pan senator Grodzki.

Senator Tomasz Grodzki:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo!

Wniosek z tego jest prosty. Obecny dyrektor, któ-
ry jest doktorem, oraz obecny dyrektor, szef rady 
naukowej, który ma stopień doktora habilitowanego, 
wylatują. Nie trzeba daleko szukać, wystarczy wziąć 
obecnego dyrektora… I mówienie, że ze względów 
funkcjonalnych doktora musi zastąpić magister jest 
obraźliwe dla doktorów, bo to oznacza, że ten dok-
tor źle kieruje, że tylko magister może być dobrym 
menedżerem.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale to…)
Tu pan minister się trochę zagalopował. I nie 

trzeba szukać daleko. Wystarczy zapytać pana 
prof. Żaryna, który z pewnością wskaże wielu dok-
torów nauk historycznych, socjologicznych, huma-
nistycznych, którzy spełniliby warunki niezbędne 
do kierowania instytutem. I teza z tym magistrem 
jest nie do obronienia, bo w zasadzie nie ma żad-
nych przesłanek, które by powodowały koniecz-
ność obniżenia wymaganych kryteriów. Już nie 
wspomnę o znajomości języków, bo państwo też to  
zlikwidowali.

Wracam do nielogiczności tych zapisów, któ-
re cały czas… Powiem w skrócie. Instytut zaj-
muje się Europą Środkową i Europą Środkowo-
Wschodnią. Gdyby to był instytut rolniczy, to 
brzmiałoby to tak: instytut zajmuje się końmi oraz 
krowami i końmi. No, więc tutaj naprawdę nie ma 
logiki. Europa Środkowo-Wschodnia obejmuje 
szeroką grupę państw, jak pan senator Jackowski 
przytaczał, i wystarczy. Ograniczenie tego do 
Europy Środkowej, a w ustawie zapisanie „Europy 
Środkowo-Wschodniej” kompletnie mija się z prostą 
logiką prostych senatorów.

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, mogę?)

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

To jest pytanie, ale pan minister już odpowiadał…

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Panie Senatorze, ja tutaj nie będę kwestionował 

tego, co wskazywał senator Żaryn, że nieco inaczej są 
określone wymogi w zakresie Instytutu Zachodniego, 
aczkolwiek jestem zmuszony powtórzyć, że względy 
funkcjonalne dyktują takie a nie inne rozwiązanie. 
Chcemy, żeby ten instytut funkcjonował dobrze, 
sprawnie, i dlatego taka jest treść zapisu. Proszę 
o jego utrzymanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Ministrze, ja ma do pana pytanie w związ-

ku z tym. W obecnym Instytucie Europy Środkowo-
Wschodniej cenzus wykształcenia dyrektora jest 
wyższy – to jest doktor z dziedzin nauki, którymi 
się instytutu zajmuje. 

Mam w związku z tym konkretne pytanie: dlacze-
go obniżyliście te kryteria w tym przypadku? Instytut 
dostanie większe pieniądze, zapewne będzie jakoś 
mocno osadzony w budżecie itp. Ale dlaczego obni-
żyliście te kryteria? Czy macie już kandydata?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Panie Marszałku, mam od-
powiedzieć już teraz?)

Tak.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Otóż ja już tak naprawdę odpowiadałem na to 

pytanie. Taki, a nie inny zapis jest podyktowany 
względami ściśle funkcjonalnymi. Mówiłem o tym, 
że często trudno znaleźć osobę legitymującą się ty-
tułem naukowym, która jednocześnie miałaby duże 
doświadczenie w zakresie działania danej jednost-
ki. Chciałbym też przypomnieć, Panie Marszałku, 
że podstawowym wymogiem, oprócz wykształce-
nia magisterskiego, jest doświadczenie zawodowe 
w zakresie zadań instytutu wskazanych w art. 3. 
I to będzie podstawowe kryterium, według którego 
oceniani będą kandydaci na dyrektora instytutu. Ja 
naprawdę bym się nie obawiał, że powołana zostanie 
osoba, która nie będzie miała wiedzy i doświadczenia 
zawodowego w zakresie działania instytutu. Taką 
deklarację mogę złożyć. A co do szczegółów, to jest 
to suwerenna decyzja prezesa Rady Ministrów. Proszę 
o przyjęcie tych wyjaśnień.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Jasne. Ale nasuwa mi się pytanie, ilu jest w Polsce 

doktorów nauk humanistycznych.



152
67. posiedzenie Senatu w dniu 22 listopada 2018 r. 

Ustawa o Instytucie Europy Środkowej

ki temu uniknęłoby się dyskusji, dlaczego co najmniej 
stopień magistra, i może to by było najlepsze wyjście 
z tej sytuacji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan senator Wiatr. Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:

Ponieważ sprawa tej nazwy, zdefiniowania 
obszaru Europy Środkowej i Europy Środkowo-
Wschodniej dużo czasu zajmuje, czuję się trochę 
w obowiązku – jako przewodniczący Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, która opiniowała tę ustawę – do-
dać, że na posiedzeniu naszej komisji był przed-
stawiony taki pogląd, że to pojęcie ma znaczenie 
nie tylko geograficzne, ale i polityczne, mentalne, 
zwyczajowe…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Historyczne.)

W przypadku każdego tego rodzaju pojęcia gra-
nice są dyskutowalne. Ja myślę, że nieco przesadna 
uwaga została na tej sprawie skoncentrowana. Moje 
pytanie do pana ministra jest takie, czy tym tropem… 
Czy w ten sposób myślano, proponując tę nazwę? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:

Panie Senatorze, ja już tłumaczyłem, jakim tropem 
wnioskodawca projektu szedł. Powtarzam: chodziło 
o to, żeby objąć zakresem przedmiotowym działania 
instytutu kraje bezpośredniego i pośredniego, naj-
bliższego sąsiedztwa Polski szeroko rozumianego. 
To wszystko, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
Nie ma. Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Paweł Szrot: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Głos zabierze pan senator Leszek Czarnobaj.

Sekretarz Stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot:
Ja mogę się do tego odnieść, ale tutaj moim za-

daniem nie jest komentowanie wniosków czy opinii 
pana senatora Grodzkiego…

(Senator Tomasz Grodzki: Ale dlaczego są te za-
pisy?)

Chciałbym podkreślić, że nic nie stoi na przeszko-
dzie, żeby na dyrektora instytutu, zgodnie z przepi-
sami, nad którymi dzisiaj się pochylamy, mianowany 
był nawet profesor belwederski. Tutaj po prostu jest… 
Ten zapis nie jest świadectwem jakiejś pogardy dla 
środowisk naukowych, Panie Profesorze. Nie jest 
też efektem założenia, że magister będzie lepszy od 
doktora. Absolutnie nie. On ma służyć, powtarzam, 
wyłącznie względom funkcjonalnym i praktycznym.

Jeśli chodzi o definicje zawarte w tytule i w zakre-
sie zadań zawartych w ustawie, to, Panie Senatorze, 
ja panu odpowiem pytaniem na pytanie, jeśli pan mi 
na to pozwoli: czy Republika Słowenii leży na terenie 
Europy Środkowo-Wschodniej?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Leży, leży.)
Pan jest tego pewien, ale…
(Senator Tomasz Grodzki: Przed chwilą pan sena-

tor Jackowski to cytował.)
Europy Środkowej… Zdaje się, że pan sena-

tor Jackowski wypowiadał się w zakresie Europy 
Środkowej.

(Senator Alicja Zając: Dokładnie.)
Panie Senatorze, właśnie dlatego, że musimy sobie 

zadawać takie pytania, potrzebne są takie niedookre-
ślenia. Oczywiście proszę o przyjęcie…

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja bym chciał już dokończyć wątek związa-

ny z tymi kryteriami. Tutaj z panem senatorem 
Konstantym Radziwiłłem sprawdziliśmy ustawę 
o Ośrodku Studiów Wschodnich i ustawę o Instytucie 
Zachodnim i w obu tych ustawach nie ma kryterium 
w sensie naukowym. I może to by było najprostsze 
wyjście z sytuacji, żeby była spójność między tymi 
wszystkimi trzema ustawami, bo one dotyczą podob-
nego profilu instytucji państwowych w randze ośrod-
ków badawczych. I tam nie ma… W jednej ustawie 
jest zapisane, że taka osoba musi być niekarana, musi 
być obywatelem polskim, natomiast w ogóle nic nie 
ma o statusie, o poziomie wykształcenia. W drugiej 
ustawie jest to podobnie opisane. Tak więc może dzię-
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bardzo ważną rzecz – dyrektora magistra podległego 
panu premierowi. Powiedziała pani senator, że jeżeli 
się powołuje instytut, który będzie nadzorował pan 
premier, to tym samym – zapisałem to sobie – ewi-
dentnie zwiększa się rangę tego instytutu. No, jeśli 
do tego dokłada się jeszcze pieniądze – kwota rośnie 
z 1 miliona do 4, tak jak pan minister powiedział – no 
to już w ogóle ta ranga jest podniesiona, no, ranga jest 
podniesiona, Panie Ministrze. Ja proponuję wszyst-
kie instytuty podporządkować panu premierowi, 
dodać pieniędzy i będzie wielka ranga. Tymczasem 
to, co będzie reprezentowane przez szefa tego in-
stytutu, jest sprawą drugorzędną. To, że obniżono 
wymogi dotyczące wykształcenia, można jeszcze 
jakoś tłumaczyć, ale to, że, tak jak powiedział pan 
profesor Grodzki, w przypadku Instytutu Europy 
Środkowej, którego głównym elementem działania 
będzie polityka zagraniczna, właściwie nie ma wa-
runku związanego ze znajomością języków obcych, 
pokazuje, że tutaj podległość panu premierowi i kasa 
budują autorytet.

Ja chcę państwu powiedzieć, że według Forum 
Obywatelskiego Rozwoju – jest taki instytut badający 
rzeczy, które państwo tworzycie – do końca 2017 r. 
przyjęto 37 ustaw kadrowych, a to jest w dużej mierze 
ustawa kadrowa. Te ustawy dotknęły, w sensie zmia-
ny warunków pracy, stanowisk, 11,5 tysiąca osób, 
z czego 5 tysięcy osób to są osoby na stanowiskach 
szeregowych pracowników. 15 nowych urzędów, 
czołówka, jeśli chodzi o liczbę ministrów, wicemi-
nistrów w Europie, w przypadku wiceministrów to 
jest nawet pierwsze miejsce. I to nie budzi państwa 
refleksji. Przecież w MSZ – pan marszałek o to py-
tał, ja to sprawdziłem – jest instytut spraw między-
narodowych. On oczywiście ma inne zadania, ale 
przecież łatwiej jest rozszerzyć zadania istniejących 
instytutów, bo nie trzeba budować całej struktury, niż 
robić to, co państwo tutaj robicie. Najlepiej pokryć 
całą Polskę instytutami, skoro jest zachodni i teraz 
środkowy, to jeszcze wschodni i południowy. Jeżeli 
ważnym elementem państwa polityki…

(Głos z sali: Pomorski.)
Proszę?
(Głos z sali: Pomorski.)
Jeszcze pomorski.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Północny.)
Północny, tak jest. Pomorski, północny.
Jeżeli ważna jest kwestia polityki związanej 

z Trójmorzem, to powołajcie państwo po prostu, po 
ludzku instytut do spraw Trójmorza, badawczo-nauko-
wy, który będzie zapleczem pana premiera w tym za-
kresie, bo oczywiście takich analiz i wsparcia zawsze 
potrzeba. Tylko ja nie wiem, czy w strukturach nie 
ma już takiego instytutu, który mógłby służyć panu 
premierowi pomocą. Ja chciałem zapytać, ale później 
już nie pytałem, pana senatora Żaryna… Przecież 

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozpocznę od pewnej obserwacji. Chciałbym bar-

dzo serdecznie podziękować… Lubię pana ministra 
Szrota…

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Paweł Szrot: Z wzajemnością.)

…za to takie niedookreślanie sprawy, o której roz-
mawiamy. To już nie pierwszy raz się zdarza. Cenię 
u ludzi takie niedookreślenie tematu, o którym się 
mówi. To jest bardzo cenne, bo potem zawsze można 
wybrnąć na zasadzie „przecież ja tak dokładnie nie 
dookreśliłem, o co właściwie chodzi”.

Ale przejdźmy do meritum. Szanowni Państwo, 
zanim powiem kilka słów na temat tej inicjatywy, 
chciałbym przytoczyć kilka faktów, bo kiedy przy 
podejmowaniu decyzji posługujemy się faktami, ko-
rzystamy z wiedzy, to łatwiej się rozmawia. Pan mi-
nister, nie dookreślając czy to kwestii tych granic, czy 
to jakichś pojęć – duch narodowy, duch patriotyczny 
– pokazuje, jaki będzie zakres, w którym będzie tenże 
instytut funkcjonował. Tyle o tym dyskutowaliśmy,  
że aż pan prof. Wiatr musiał wskazać, że są rów-
nież inne rzeczy, na które należałoby zwrócić uwagę 
w kontekście tej szerokiej nazwy, definicji geogra-
ficznej odnoszącej się do tych 4 państw.

Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że od począt-
ku kadencji… W kampanii wyborczej deklarowali-
ście, że jednym z ważnych elementów działalności 
Prawa i Sprawiedliwości będzie ograniczanie admi-
nistracji. Pamiętacie państwo, jak tu padało na tej sali, 
że Platforma z PSL to ci niedobrzy, którzy… W sta-
tystykach Unii Europejskiej byliśmy wtedy w środ-
ku, jeżeli chodzi o liczbę osób pracujących w admi-
nistracji. Jak teraz spojrzyjmy w statystyki… Chcę 
powiedzieć, że teraz to naprawdę możemy być dumni 
– jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej, jeśli cho-
dzi o liczbę osób pracujących w administracji. Z roku 
na rok jest ich coraz więcej. Chcę powiedzieć – może 
część z państwa nie interesuje się finansami; ja się 
tym zajmuję z racji pracy w komisji – że to, co dzisiaj 
pochłania cała administracja w Polsce, to są prawie 
4 programy 500+. No, chciałbym po prostu pokazać 
ogrom wydatków z tym związanych. I państwo dzisiaj 
po raz kolejny – chcę powiedzieć, że w tej kadencji tu 
już jest chyba, nie zdążyłem sprawdzić, piętnasty czy 
osiemnasty raz; już nie liczę – proponujecie ustawę, 
która zwiększa administrację. Powołujecie instytut 
szczebla rządowego…

(Senator Alicja Zając: Dobra zmiana.)
Tak jest, dobra zmiana. Co robi ta dobra zmiana? 

Powołuje instytut… No skoro jest środkowo-wschod-
ni, no to trzeba by powołać środkowy. Tak? No i ten 
środkowy ma niedookreślone zadaniach i terytorium, 
którym ma się zajmować, ale ma dookreśloną jedną 
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(senator L. Czarnobaj) zujecie, tym się różni powołanie tych 2 instytutów. 
Tak było w przypadku każdego instytutu.

Wicemarszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Już.
(Senator Leszek Czarnobaj: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku.)
Teraz pan… Proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jana Marię Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 

Ministrowie! Drodzy Internauci i wszyscy, którzy 
nas obserwują!

Chciałbym zwrócić uwagę na to, że wydawałoby 
się, że ustawa nie będzie wzbudzała jakichś dłuższych 
dyskusji w Senacie, a jednak trochę nad nią dysku-
tujemy. Myślę, że dobrze, że ta dyskusja się odbywa, 
ponieważ poznajemy nie tylko intencje tej ustawy, ale 
również zakres „przedpodmiotowy”, którym instytut 
ma się zajmować.

Chciałbym na wstępie odnieść się do kwestii samej 
nazwy. Otóż w toku dyskusji zmieniłem pogląd, i to 
dzięki panu ministrowi, w tym zakresie, że rzeczy-
wiście Europa Środkowa jako część nazwy tego in-
stytutu, przy uwzględnieniu, że w jego polu działania 
w sensie geograficznym znajduje się również to, co 
rozumiemy przez Europę Środkowo-Wschodnią… 
To wypełnia absolutnie zakres i ja bym tutaj już 
tego sporu nie toczył, ponieważ – jak starałem się 
wykazać w toku tej dyskusji – są różne definicje za-
równo Europy Środkowo-Wschodniej, jak i Europy 
Środkowej, więc w tej chwili mnożenie definicji czy 
próba ustawowego określenia… Jest to moim zdaniem 
absolutnie niewykonalne, ponieważ co innego mówi 
Międzynarodowa Unia Geograficzna, co innego mówi 
np. Unia Europejska. Nie cytowałem w tym zakre-
sie Unii Europejskiej, ale Unia Europejska Europę 
Środkową traktuje bardzo szeroko, nawet łącznie ze 
Lwowem, Terespolem i Stanisławowem, co jest cie-
kawostką. Tak że ugrzęźlibyśmy w takich debatach 
po prostu, gdybyśmy próbowali to zdefiniować, wiec 
tę kwestię pozostawiam jakby rozstrzygniętą.

Co do samego instytutu, to tu, Wysoka Izbo, 
warto odnieść się do okresu międzywojennego. 
Otóż w 1926 r. – to ważny rok w naszych dziejach, 
a jesteśmy w roku 100-lecia odzyskania niepodle-
głości, więc siłą rzeczy bardziej interesujemy się 
też okresem międzywojennym i momentem kształ-
towania się odrodzonej Rzeczypospolitej – został 
powołany Instytut Wschodni. Była to placówka 
bardzo specyficzna. Jedna z pierwszych na świe-
cie placówek – podkreślam: jedna z pierwszych na 

jeżeli instytut jest podległy panu ministrowi spraw 
zagranicznych – a według mnie instytuty, w których 
punkt ciężkości jest związany z polityką zagraniczną, 
powinny być podporządkowane, w ramach pewnej 
spójnej polityki, ministrowi spraw zagranicznych – to 
pan premier może korzystać z tego instytutu, może 
żądać określonych informacji, których potrzebuje, 
zlecać temu instytutowi… Przecież nikt nie zabrania 
tego panu premierowi. Tworzenie instytutu na zasa-
dzie „ten dla pana premiera, ten dla ministra spraw 
zagranicznych” to nie jest prowadzenie spójnej poli-
tyki zagranicznej w tym zakresie. Powoływanie in-
stytutów, obniżanie kryteriów i mówienie o tym, że 
podnosimy prestiż poprzez podporządkowanie panu 
premierowi to jest taka folwarczna polityka tworze-
nia grup. Tworzy się grupa, którą trzeba zagospo-
darować, jest jakiś instytut środkowoeuropejski, ale 
nazwiemy go środkowym, podporządkujemy panu 
premierowi, dołożymy 3 miliony zł i jeszcze parę 
osób tam upchniemy. Ja mam wrażenie, że państwo 
tak to robicie. Fakty pokazujące, ileście już natworzyli 
prawa wiążącego się z tworzeniem w Polsce nowych 
instytucji, w którym to zakresie należymy, tak jak już 
powiedziałem, do ścisłej europejskiej czołówki… To 
chyba nie jest element, który będzie tworzył bogactwo 
Rzeczypospolitej. Te zadania, Panie Profesorze, o któ-
rych pan mówił – nie dyskutując już o tym, czy one 
są poważne, czy nie, dla jednych będą ważniejsze, dla 
drugich mniej ważne – dotyczące Trójmorza, analizy, 
promowania tego projektu itd. itd., wymagają struk-
tury, ale w mojej ocenie istniejącej obecnie struktu-
rze Ministerstwa Spraw Zagranicznych, instytutom, 
które istnieją, można przypisywać te zadania. A jeżeli 
brakuje pewnych elementów naukowych, to po prostu 
tworzy się instytut naukowy do spraw Trójmorza, 
daje mu się określone zadanie, na określony czas, 
bo przecież po utworzeniu, po zafunkcjonowaniu te 
zadania można przypisać… Tak się to tworzy, two-
rzy się projekt zadaniowy, wyznacza się cel i albo to 
jest kontynuowane, albo się kończy. A niedookreślo-
ne: środkowy, środkowo-wschodni… Te zadania… 
Pytałem zarówno pana profesora Grodzkiego, jak 
i pana profesora o to, czym się różnią te 2 instytu-
ty… Ja już to raz mówiłem z tej mównicy, ale nie 
wiem, czy pan profesor Żaryn był, więc powtórzę: 
te 2 instytuty różnią się tym, czym się różni gospo-
darka kapitalistyczna od gospodarki socjalistycznej. 
Jeżeli pan profesor nie słyszał, to powiem. Naczelną 
zasadą, która różni gospodarkę kapitalistyczną od 
gospodarki socjalistycznej, jest wyzysk człowieka 
przez człowieka. To jest generalna zasada gospodarki 
kapitalistycznej, a w socjalistycznej, którą państwo, 
jak widzę, zaczynacie reprezentować, jest dokładnie 
odwrotnie. I to jest ta różnica, którą państwo poka-
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(senator J.M. Jackowski) dydata na dyrektora i odgrywa ważną rolę w funkcjo-
nowaniu tej instytucji, ale jest ona podporządkowana 
prezesowi Rady Ministrów.

I na koniec chciałbym odwołać się również do 
części dyskusji dotyczącej kwalifikacji osoby, która 
kieruje czy ma kierować pracą instytutu. I tu wy-
daje mi się, że rzeczywiście, Panie Ministrze… Nie 
wiem, jakie by było stanowisko rządu w tej sprawie. 
Ale gdyby zastosować przepisy analogiczne, doty-
czące analogicznych instytucji – no, nie takich sa-
mych oczywiście, ale analogicznych – czyli Ośrodka 
Studiów Wschodnich, założonego przez śp. pana 
Marka Karpia, który… Jak pan słusznie wspomniał, 
do dnia dzisiejszego wszelkie okoliczności jego tra-
gicznej śmierci są nieznane i, można powiedzieć, 
dające wiele do myślenia. Może warto byłoby ujed-
nolicić te przepisy i zastosować takie kryteria, jakie 
są stosowane przy powoływaniu dyrektora Instytutu 
Zachodniego, czyli bez podawania stopnia nauko-
wego czy tytułu zawodowego. No, bo magister to 
jest tytuł zawodowy, to nie jest stopień naukowy. Po 
prostu zostawić to w takiej formie opisowej, że musi 
być to obywatel Polski, niekarany, zaznajomiony z tą 
problematyką itd. itd. Być może byśmy przy okazji 
tej całej dyskusji zapisu wprost uniknęli. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

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

Senator Bogdan Borusewicz:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Tak się złożyło, że byłem u zarania zakłada-

nia tego instytutu środkowo-wschodniego. To 
był pomysł grupy naukowców z Katolickiego 
Uniwersytetu Lubelskiego, szczególnie prof. Jerzego 
Kłoczowskiego. I do dzisiaj na tej grupie ten insty-
tut naukowo-badawczy jest oparty. Jest tam prof. 
Łaszkiewicz, który się zajmuje tymi problemami, ten 
instytut i prof. Łaszkiewicz współpracują z Senatem. 
Był m.in. w ubiegłym tygodniu na parlamentarnym 
zgromadzeniu trójstronnym Litwy, Łotwy… przepra-
szam, Litwy, Ukrainy i Polski, czyli jakby stanowił 
także dla nas pewne wsparcie i zaplecze w tym, co 
robiliśmy na poziomie politycznym.

Zadaję więc pytanie: o co chodzi? Po co takie 
zmiany? To zmiany, które powodują, że wszyscy pra-
cownicy instytutu, jeżeli nie uzyskają ponowienia 
propozycji pracy, po 2 miesiącach przestają pracować. 
Odwrócenie, to znaczy… I to jest mechanizm zasto-
sowany po raz kolejny, w kolejnej instytucji, taki jak 

świecie – która zajmowała się dziedziną określa-
ną jako sowietologia. Wiemy, jakie były początki 
II Rzeczypospolitej. Wiemy, że Rosja carska stała się 
Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. 
Początki sowietologii jako specjalności w naukach 
politycznych właśnie w okresie międzywojennym 
mają swoje źródło. I z tego punktu widzenia doro-
bek Instytutu Wschodniego był bardzo duży, bo był 
to ośrodek analityczny, ale też i ośrodek quasi-wy-
wiadowczy, który gromadził materiały dotyczące 
sytuacji w Związku Radzieckim.

Po odzyskaniu przez Polskę… Po przemia-
nach 1989 r. powstał Instytut Europy Środkowo-
Wschodniej, w roku 1990, o ile dobrze pamiętam… 
przepraszam, w 1991 r. Powstał on jako stowarzysze-
nie wolontariuszy, osób, które widziały potrzebę po-
wstania takiego centrum studiów dotyczących Europy 
Środkowo-Wschodniej. W roku 2010 został on prze-
kształcony w instytut badawczy podległy ministrowi 
spraw zagranicznych. Równolegle wcześniej powstała 
również fundacja Instytut Studiów Wschodnich, która 
to fundacja, jak wiadomo, zajmuje się animowaniem 
spotkań, forów gospodarczych w Krynicy.

A więc widzimy, że w naszej tradycji, z punktu wi-
dzenia państwa polskiego istnienie różnych instytucji 
o różnym statusie – bądź instytucji państwowych, 
bądź fundacji czy instytucji niebędących formalnie 
instytucjami państwowymi – jest bardzo ważne. 
Nasze położenie geograficzne wymusza, aby Polska 
prowadziła poważne badania w tym zakresie, przede 
wszystkim pod kątem współpracy gospodarczej, ale 
też i politycznej, być może też militarnej – to już 
jest kwestia ukierunkowania badań czy studiów – 
aby po prostu gromadziła i analizowała materiały 
w tym zakresie i miała również łączność z różnymi 
ośrodkami w tych krajach, z którymi może współpra-
cować. W ustawie jest zapis o tym, że mogą być de-
legatury czy oddziały tego instytutu poza granicami 
Rzeczypospolitej. I w ten sposób jest to instrument 
oddziaływania państwa polskiego w duchu pokojo-
wym, w duchu dialogu i w duchu budowania jakichś 
szerszych płaszczyzn współpracy. I z tego punktu wi-
dzenia jest oczywistą sprawą, że państwu polskiemu 
taka instytucja jest jak najbardziej potrzebna. I z tego 
punktu widzenia to jest bardzo dobra inicjatywa, żeby 
uporządkować te stosunki.

Tutaj, jak rozumiem, następuje taka zmiana, że 
o ile w 2010 r. Instytut Europy Środkowo-Wschodniej 
był podporządkowany – jeżeli już używamy takiego 
kolokwialnego słowa – ministrowi spraw zagranicz-
nych, o tyle teraz Instytut Europy Środkowej jest de 
facto podporządkowany prezesowi Rady Ministrów, 
we współpracy z ministrem spraw zagranicznych, 
ponieważ minister spraw zagranicznych opiniuje kan-
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(senator B. Borusewicz) MSZ? Nie. To minister Dworczyk tworzy strukturę 
równoległą do MSZ. To wywoła poważne napięcia.

Już w tej chwili jest niespójna polityka państwa 
polskiego w dość krytycznym miejscu, na Litwie 
i w dość krytycznej sytuacji. Szef związku Polaków 
jest tam podejrzewany o defraudację znacznej sumy 
pieniędzy, które szły z Senatu. Chodzi o ponad 120 ty-
sięcy – to jest stan przed kilku miesięcy. Ambasador 
Polski na Litwie atakuje MSZ, poszczególnych mi-
nistrów spraw zagranicznych i powołuje się na mi-
nistra Dworczyka. Widać tu dualizm. Do czego to 
może doprowadzić? W takim oczywistym przypadku 
rozpoczyna się gra 2 różnych instytucji. Prezydium 
Senatu decyduje, że centrala organizacji nie otrzyma 
pieniędzy z Senatu, bo nie może otrzymać, zaś tam 
z boku widzę, jak prowadzone są różne gry, żeby te 
pieniądze dopłynęły. To jest konkretny przykład. To 
jest przykład niedobrej sytuacji. Tworząc te ośrodki, 
szczególnie te poza krajem, doprowadzicie do tego, 
że dualizm polityki zagranicznej…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas minął, Panie 
Marszałku. Czas minął.)

…będzie widoczny. I tam ludzie, którzy mają róż-
ne interesy, będą się powoływać raz na tych, raz na 
tamtych. To jest po prostu rozjeżdżanie się polskiej 
polityki. Przywołuję ten przykład, żeby pokazać, że 
jest to niebezpieczne. Będę głosował za odrzuceniem 
tej ustawy.

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

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Mój stosunek do tej ustawy jest właściwie zdecy-

dowanie negatywny. Pan marszałek Borusewicz za-
czął swoje wystąpienie od zadania pytania, po czym 
szeroko na nie sobie odpowiedział. I ja właściwie 
z tą odpowiedzią się zgadzam, tak że nie mam zbyt 
wiele do dodania. Może jednak powiem coś, ujmując 
to w innych słowach.

Nazwa jest nietrafna. Oczywiście nazwa instytutu 
może być jakakolwiek, ale ta jest nietrafna, ponieważ 
Europy Środkowej, przynajmniej w klasyfikacji ONZ, 
nie ma, jest Europa Wschodnia i Zachodnia. I my 
się zdecydowanie zaliczamy do Europy Wschodniej. 
Konferencja klimatyczna COP24, która się zaczyna 
w Katowicach za niecałe 2 tygodnie, będzie prowa-
dzona w imieniu Europy Wschodniej i my to prze-
wodnictwo stałe obejmujemy jako Europa Wschodnia. 
Oczywiście trudno, żeby to się nazywało, jako drugi 

w administracji skarbowej. Nie jest tak, że rozwiązuje 
się stosunek pracy, się zwalnia, jak być powinno, bo 
wtedy trzeba coś wypłacić, wtedy zwolniony może 
się odwołać do sądu pracy. Tutaj jest taki skrajny, 
agresywny kapitalizm. Instytut jest przekształcany, 
wszyscy w ciągu 3 miesięcy tracą pracę, o ile nie 
otrzymują propozycji ponownego zatrudnienia, czyli 
następuje jakby odwrócenie tej zasady, że jak coś się 
likwiduje, to ludzi się zwalnia w normalnym trybie, 
daje się im jakieś odszkodowania, odprawy, no, to są 
3 miesiące, itd. To po pierwsze.

Po drugie, obniża się wymagania, jeżeli chodzi 
o dyrektora tego instytutu. I co z tego, że w innych 
instytutach takiego wymagania nie ma? Ale w tym 
wypadku się obniża. Było wymaganie, że dyrektor 
musi mieć przynajmniej stopień doktora, i to w tej 
dziedzinie, w której instytut działa. Tu tego nie ma, 
czyli pogarsza się sytuacja. Ja nie mówię, że wszyscy 
ludzie z cenzusem wykształcenia są najmądrzejsi, 
najbardziej inteligentni. Znam takich, którzy nie mają 
wykształcenia i przewyższają tych z wykształceniem. 
Ale pewne zasady w instytucjach trzeba stosować. 
Przypadek Marka Karpia, którego też znałem i bar-
dzo ceniłem, jest zupełnie inny. On nie miał tytułu 
doktora, ale miał wyższe wykształcenie. Stworzył 
Ośrodek Studiów Wschodnich z niczego. A tu jest 
inna sytuacja. Tu państwo tworzy ośrodek naukowy 
i wyposaża go w pieniądze budżetowe. To jest dla 
mnie co najmniej dziwne.

Teraz kwestia MSZ i tej inicjatywy. To jest du-
blowanie MSZ. To, że w innych państwach będą 
ośrodki zagraniczne instytucji, którą państwo teraz 
tworzą, instytutu środkowo-wschodniego… To jest 
dublowanie pracy MSZ. MSZ ma zresztą własny 
instytut naukowo-badawczy, Polski Instytut Spraw 
Międzynarodowych, który ma znaczny potencjał, 
jeżeli chodzi o sprawy zagraniczne. A więc jest py-
tanie, po co chce się dublować politykę zagraniczną. 
To niewątpliwe spowoduje konflikty i napięcia, bo 
właśnie tak wygląda funkcjonowanie struktur nie-
zależnych.

Wiele lat minęło, zanim do ambasad wprowadzo-
no, powiedziałbym, wypustki ministerstwa gospo-
darki – różnie się je nazywało – które zajmowały się 
promocją i handlem. Wiele lat minęło, zanim można 
było to z powrotem wprowadzić do struktur ambasad. 
Była taka sytuacja. Nie wiem, czy ta operacja zosta-
ła zakończona, ale pamiętam, jak to długo trwało. 
A więc o co tu chodzi?

Premier powołuje dyrektora instytutu, ale przecież 
nie premier… Instytut będzie nadzorowany przez 
szefa kancelarii. To minister Dworczyk będzie miał 
najwięcej do powiedzenia, jeżeli chodzi o ten instytut. 
Zapytam: premier tworzy strukturę równoległą do 
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(senator P. Wach) (Senator Sekretarz Aleksander Szwed: No ale nie 
było nic złożone.)

(Senator Stanisław Kogut: Na piśmie nie złożył.)
(Rozmowy na sali)
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przedsta-
wiły odmienne wnioski. Proszę więc Komisję Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisję Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Dobrze. Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 992, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 992 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, senatora 
Arkadiusza Grabowskiego, o przedstawienie spra-
wozdania komisji. Proszę bardzo.

Senator Sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia stanowiska, 

sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej dotyczącego ustawy o zmia-
nie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw. Przedmiotowa ustawa była rozpatrywana 
na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej 20 listopada 2018 r.

Szanowni Państwo, jest to ustawa szczególna 
i ważna, tak że naprawdę jest to zaszczyt, że mogę 
ją przedstawić. To kolejne dobre rozwiązanie zapro-
ponowane przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Był to 
rządowy projekt, którego autorem jest Ministerstwo 
Spraw Wewnętrznych i Administracji, ale nadmienić 
trzeba, że w pracach uczestniczyły bardzo intensyw-
nie inne resorty – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji współpracowało w związku z tą usta-
wą z Ministerstwem Cyfryzacji oraz z Ministerstwem 
Zdrowia, i to było kilka lat pracy.

Jest to, proszę państwa, tak w skrócie ustawa o e-
-dowodzie. Ma ona na celu wprowadzenie dowodu 
osobistego posiadającego warstwę elektroniczną, 
chodzi także o określenie zasad funkcjonowania tej 
warstwy elektronicznej.

Celem ustawy tak naprawdę jest zapewnienie 
każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do 
komunikacji elektronicznej z administracją, służbą 

instytut… Jeżeli już coś trzeba było zmienić, to trzeba 
było zrobić nowelizację i zostawić ten Instytut Europy 
Środkowo-Wschodniej.

Jest to taka typowa ustawa kadrowa PiS. Pan 
marszałek to wykazał. Wskazuje na to wiele spraw, 
a przede wszystkim obniżenie wymagań w stosunku 
do dyrektora. Oczywiście dyrektorem może być i pro-
fesor, i doktor habilitowany itd., jednak zapisano lite-
ralnie, że minimalny wymóg to jest tytuł zawodowy 
magistra. To znaczy, że to nie jest bez znaczenia, ina-
czej by tego nie zapisywano. Rada naukowa – bez zna-
czenia, na szczęście tylko 7-osobowa – może w paru 
sprawach wydawać opinie. Pracownicy, tak samo jak 
w tych wszystkich innych ustawach, od tej o Straży 
Granicznej począwszy, są praktycznie na łasce de-
cydenta przez 2 miesiące, po czym wylatują z pracy 
lub nie, bez żadnych rekompensat i bez normalnego 
toku postępowania. Instytut, tak jak powiedział pan 
marszałek Borusewicz, że tak powiem, wchodzi pod 
skrzydła premiera, kiedy jest to jednak właściwość 
ministra spraw zagranicznych. Jednocześnie inten-
cja, żeby go oddać w praktyczne, że tak powiem, 
władanie szefowi kancelarii, jest jasna. Widziałem, 
że jest tam kilka upoważnień dla szefa kancelarii do 
wglądu do dokumentacji instytutu. Tak że właściwie 
jest to żałośny projekt. A mnie jeszcze dodatkowo 
strasznie drażni ta Europa Środkowa, bo właściwie 
to jest takie zadęcie z tym całym Międzymorzem… 
To się powinno nazywać tak: Instytut Pępka Europy. 
I wtedy by było fajnie, byłoby dokładnie tak, jak to 
jest pomyślane.

Widzę tylko 2 plusy. Po pierwsze, jeżeli chodzi 
o wydatki, to te wydatki są określone i one na po-
czątek nie są za wielkie, bo są to, jeśli się nie mylę, 
4 miliony zł rocznie; potem to rośnie i rośnie do dwu-
dziestu paru. A po drugie, pozostaje Lublin, co uwa-
żam za stosowne. Jednak jest to ustawa z serii ustaw, 
które powinny być bardzo krytykowane, ustawa do 
odrzucenia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Informuję, Szanowni Państwo, że przemówienie 

do protokołu złożył pan marszałek Adam Bielan*.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

w charakterze legislacyjnym…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: No nie, nie 

dostałem nic.)
Nie ma nic.
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Borusewicz: Grodzki…)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) Użycie certyfikatu potwierdzenia obecności nie 
będzie wymagało ustalenia kodu, a jego wprowa-
dzenie ma w przyszłości umożliwiać m.in. potwier-
dzanie odbioru świadczeń medycznych w sposób 
elektroniczny, przyczyniając się do uszczelnienia 
systemu opieki zdrowotnej, a także dać możliwość 
wdrożenia innych ułatwień dla obywatela i admini-
stracji publicznej.

Przepisy ustawy przewidują możliwość zawiesze-
nia, maksymalnie na 14 dni, certyfikatów zamiesz-
czonych w warstwie elektronicznej dowodu osobi-
stego w przypadku czasowej utraty kontroli nad tym 
dokumentem. Konsekwencją zawieszenia certyfikatu 
będzie również zawieszenie ważności dowodu osobi-
stego, a czynności dokonane w okresie zawieszenia 
lub unieważnienia certyfikatów nie będą wywoły-
wały skutków prawnych. Jeżeli w okresie 14 dni po-
siadacz dowodu osobistego nie cofnie zawieszenia 
certyfikatów, dowód osobisty automatycznie zostanie 
unieważniony. Jednocześnie przepisy ustawy wpro-
wadzają możliwość zawieszenia i cofnięcia certyfi-
katów, a także zgłoszenia utraty dowodu osobistego 
automatycznie z wykorzystaniem przeznaczonej do 
tego usługi elektronicznej.

Ponadto zakres danych gromadzonych w Rejestrze 
Dowodów Osobistych zostanie uzupełniony o dane 
dotyczące nowych statusów dowodu osobistego, tj. 
datę i czas zawieszenia, datę i czas cofnięcia za-
wieszenia oraz oznaczenie organu zawieszającego 
i organu cofającego zawieszenie, a także datę waż-
ności wynikającą z decyzji ministra właściwego do 
spraw wewnętrznych o unieważnieniu certyfikatów 
zamieszczonych w warstwie elektronicznej oraz 
o przedłużeniu ważności warstwy graficznej dowo-
dów osobistych.

W myśl przepisu ustawy dowody osobiste wydane 
przed dniem jej wejścia w życie zachowają ważność 
do upływu terminów w nich określonych.

Opiniowana ustawa nowelizuje 44 ustawy. Zmiany 
w nich dokonywane w większości obejmą konse-
kwencje wynikające z wprowadzenia do porządku 
prawnego nowych regulacji w ustawie o dowodach 
osobistych. W szczególności przewidują możliwość 
stosowania obok podpisu kwalifikowanego i podpisu 
zaufanego również podpisu osobistego, którego cer-
tyfikat będzie zamieszczony w e-dowodzie. Zmiany 
w przepisach obowiązujących dotyczą także wska-
zania w przepisach dotyczących uwierzytelnienia 
w systemach teleinformatycznych podmiotów pu-
blicznych możliwości wykorzystania w tym celu 
profilu osobistego.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 4 marca 
2019 r., z wyjątkiem przepisów określonych w art. 54 
pkty 1–5.

Jest to ustawa, która nie budziła kontrowersji. 
W Sejmie została przyjęta praktycznie jednogłośnie.

zdrowia i podmiotami komercyjnymi. Narzędzie to 
będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny po-
twierdzać tożsamość obywatela. Będzie też służyło 
do uwierzytelniania w e-usługach administracji pu-
blicznej oraz do podpisywania dokumentów elek-
tronicznych. Będzie też możliwość potwierdzania 
obecności w określonym czasie i miejscu z wykorzy-
staniem systemów teleinformatycznych. Nowy dowód 
będzie posiadał aplikację ICAO – jest to dokument 
podróży z cechą biometryczną, czyli zdjęciem twa-
rzy – co umożliwi przekraczanie przejść granicznych 
przez tzw. bramki ABC wewnątrz Unii Europejskiej. 
Jeśli chodzi o zawartość warstwy elektronicznej, to 
dane te pozwolą posiadaczowi na uwierzytelnienie go 
w systemach teleinformatycznych, w ramach których 
świadczone są usługi on-line, jak i na opatrywanie 
dokumentów elektronicznych podpisem elektronicz-
nym. Ten podpis elektroniczny będzie rozwiązaniem 
analogicznym do znanego już i używanego, zarówno 
w administracji, jak i w biznesie, kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego. Podpis ten, zwany pod-
pisem osobistym, będzie stanowił zaawansowany 
podpis elektroniczny w rozumieniu rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 910/2014.

Jeśli chodzi o przyjęte rozwiązania, to ta warstwa 
elektroniczna dowodu osobistego będzie zawierała 
m.in.: certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia wraz 
z danymi umożliwiającymi identyfikację elektronicz-
ną i uwierzytelnienie; certyfikat podpisu osobistego 
wraz z danymi do składania podpisu; certyfikat po-
twierdzenia obecności wraz z danymi umożliwia-
jącymi jego użycie. Certyfikat podpisu osobistego 
będzie zamieszczany w warstwie elektronicznej do-
wodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność 
do czynności prawnych i przy składaniu wniosku 
o wydanie dowodu osobistego wyrazi zgodę na za-
mieszczenie tego certyfikatu, albo osoby małoletniej, 
która w okresie ważności dowodu osobistego ukończy 
osiemnasty rok życia, jeżeli rodzic, opiekun prawny 
lub kurator tej osoby przy składaniu wniosku o wy-
danie dowodu osobistego wyrazi zgodę na zamiesz-
czenie tego certyfikatu.

Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia 
oraz certyfikatu podpisu osobistego będzie możliwe 
po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu 
osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów. 
Ustalenia kodów będzie można dokonywać w organie 
gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każ-
dym czasie po jego odbiorze. Ważne jest też to, że 
nie będzie to obligatoryjne, nie będzie to obowiązek, 
np. osoby starsze, które nie będą chciały korzystać 
z tego typu usług, nie muszą tego aktywować i wtedy 
dowód będzie spełniał tylko i wyłącznie funkcję tego 
klasycznego dowodu osobistego.
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(senator sprawozdawca A. Grabowski) I druga sprawa. Warto, myślę, żeby to wybrzmiało. 
Rozumiem, że obecnie obowiązujące, aktualne dowo-
dy nie będą musiały zostać wymienione?

(Senator Arkadiusz Grabowski: Mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę.

Senator Arkadiusz Grabowski:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Tak, tego akurat nie powiedziałem. Jeśli chodzi 

o termin wydawania dowodów, to będzie marzec 
2019 r. I nie wybrzmiało, ale to, że tak powiem, po-
wiedziałem, że dotychczasowe dowody osobiste za-
chowują swoją ważność. Na wniosek obywatela mogą 
zostać wymienione na te nowe, biometryczne dowody, 
bezpłatnie, przed terminem, ale nie ma obowiązku 
wymiany dowodu osobistego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytanie? Nie.
Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Jest dzisiaj z nami pan Paweł Majewski, sekre-
tarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji.

Czy pan minister pragnie zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wew-

nętrznych i Administracji Paweł Majewski: Nie.)
Dziękuję.
Czy senatorowie mają pytania do pana ministra? 

Teraz jest ta chwila.
(Senator Piotr Florek: Nie ma.)
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Jednocześnie informuję, że senator Grzegorz 

Czelej złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Jeśli chodzi o prace komisji senackiej, to Biuro 
Legislacyjne przygotowało 3 uwagi. Podczas po-
siedzenia komisji pani legislator wycofała się 
z pierwszej uwagi ze względu na to, że ta uwaga 
była spowodowana niespójnościami w programie 
Lex. Pozostały 2 uwagi. Pierwsza uwaga dotyczy-
ła art. 6 i wiązała się niejako z niespójnością tej 
ustawy z procedowaną ustawą z 9 listopada 2018 r. 
o Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Proponowana 
poprawka została zaakceptowana przez pracownika 
departamentu, panią dyrektor departamentu obecną 
na posiedzeniu komisji.

Druga poprawka zaproponowana przez Biuro 
Legislacyjne dotyczyła tak naprawdę tylko i wy-
łącznie doprecyzowania zwrotu, a dokładnie sło-
wa „prawdziwość”. Tam była kwestia odnośnie do 
weryfikacji prawdziwości. I też ta poprawka została 
zaakceptowana.

Ponadto na posiedzeniu komisji zostały jeszcze 
zgłoszone 2 poprawki przez wiceprzewodniczącego, 
senatora Pająka. Pierwsza z tych poprawek dotyczyła 
zauważonego w treści ustawy błędu co do wgrania 
certyfikatu identyfikacji uwierzytelnienia dla nielet-
nich w wieku powyżej 13 lat. Tu chodzi o to, że za 
zgodą rodziców taki certyfikat może być wgrany… 
Po wprowadzeniu tej poprawki będzie on mógł być 
wgrany za zgodą rodzica albo opiekuna prawnego, 
ale będzie, że tak powiem, aktywowany, dopiero po 
uzyskaniu pełnoletniości, czyli pełnej zdolności do 
czynności prawnych. I ostatnia poprawka, też taka 
precyzująca, to zmiana wejścia terminu w życie usta-
wy z 1 marca na 4 marca.

Wszystkie te poprawki uzyskały akceptację ze 
strony ministerstwa.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie tej ustawy 
z zaproponowanymi poprawkami. Dziękuję.

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa…
(Senator Aleksander Szwed: Tak.)
Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

Senator Aleksander Szwed:
Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym zapy-

tać o terminy, bo jednej rzeczy nie wyłapałem. Od 
kiedy będą wydawane nowe dowody osobiste z war-
stwą elektroniczną?
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(wicemarszałek M. Koc) skich podległych ministrowi właściwemu do spraw 
wewnętrznych.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Na posiedzeniu komisji odbyła się krótka dyskusja, 
7 senatorów poparło ustawę, 1 senator wstrzymał się 
od głosu.

W imieniu komisji proszę o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej, senato-
ra Andrzeja Pająka, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Pająk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji Pań-
stwowej sprawozdanie z posiedzenia komisji w dniu 
20 listopada 2018 r., na którym była omawiana ustawa 
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych 
ustaw.

Występując po moim szanownym przedmówcy, 
mam ten komfort, że nie będę powtarzał tego, co było 
mówione. Uzupełnię tylko, że procedowana ustawa 
była przedstawiona jako projekt rządowy dotyczący 
zmiany ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. 
Ustawa bez sprzeciwu została przyjęta w Sejmie. 
Wynik głosowania: 405 posłów było za, nikt nie był 
przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zmierza do zmian struktury dowodzenia 
jednostkami organizacyjnymi Policji realizującymi 
zadania kontrterrorystyczne. Bardzo krótko te za-
dania i tę zmianę omówił pan minister Zieliński. 
Nie było ani pytań, ani dyskusji. Po przedstawie-
niu tematu przez pana ministra ustawa została 
jednogłośnie przyjęta przez senatorów: 8 senato-
rów było za, nikt nie wstrzymał się od głosu, nikt  
nie był przeciw.

Wnoszę w imieniu komisji o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Żadne poprawki nie zostały zgłoszone. 
Dziękuję bardzo.

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1010, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1010 A i 1010 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Rafała Ambrozika, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Rafał Ambrozik:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji w sprawie zmiany ustawy o Policji oraz nie-
których innych ustaw.

Przedłożona ustawa zmierza do zmian struktu-
ry dowodzenia jednostkami Policji, które realizu-
ją zadania kontrterrorystyczne. Wprowadza nową 
służbę kontrterrorystyczną, która składać się będzie 
z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji (BOA) oraz samodzielnych pododdziałów 
kontrterrorystycznych Policji. Ustawa posługuje się 
skrótem BOA z uwagi na rozpoznawalność tego skró-
tu za granicą, a także ze względu na możliwość ogra-
niczenia kosztów administracyjnych, które wynika-
łyby ze zmiany nazwy jednostki. Ustawa przewiduje 
dla nowo powołanej służby kompetencje w zakresie 
prowadzenia działań o charakterze kontrterrory-
stycznym oraz wspierania innych jednostek Policji 
w warunkach szczególnych zagrożeń lub w wypad-
kach wymagających użycia specjalistycznych sił, 
środków lub taktyki.

Ustawa dopuszcza także możliwość odstąpienia 
od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa 
w sytuacjach uzasadnionych stanem wyższej koniecz-
ności, ratowaniem życia ludzkiego lub odwróceniem 
zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa, 
w czasie wykonywania niektórych zadań.

Dowódca BOA i jego zastępcy, a także dowódcy 
oraz zastępcy dowódców samodzielnych pododdzia-
łów kontrterrorystycznych Policji będą powoływani 
spośród oficerów służby kontrterrorystycznej przez 
komendanta głównego Policji jako przełożonego wła-
ściwego w sprawach osobowych.

Organizacyjnie funkcjonariusze samodzielnych 
pododdziałów kontrterrorystycznych będą podlegać 
właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji 
albo komendantowi stołecznemu Policji. W okresie 
działań kontrterrorystycznych podlegać będą dowód-
cy BOA.

Ustawa zmienia również ustawę o szczególnych 
formach sprawowania nadzoru przez ministra właści-
wego do spraw wewnętrznych, o środkach przymusu 
bezpośredniego i broni palnej, o komisjach lekar-
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Ustawa o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw. Komunikaty

(wicemarszałek M. Koc) zoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwe-
storów na tym rynku, druk senacki nr 997, odbędzie 
się w dniu dzisiejszym bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 182.

Komunikat drugi. Wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, Komisji 
Infrastruktury, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Środowiska 
w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do usta-
wy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów oraz niektórych innych ustaw odbędzie 
się bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Komunikat trzeci. Wspólne posiedzenie Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej w sprawie roz-
patrzenia wniosków do ustawy o Instytucie Europy 
Środkowej odbędzie się 23 listopada, w piątek, o go-
dzinie 8.30 w sali nr 179.

I komunikat czwarty. Posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone roz-
patrzeniu poprawek zgłoszonych na sześćdziesiątym 
siódmym posiedzeniu Senatu do ustawy o Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych odbędzie się w dniu dzi-
siejszym bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy  
w sali nr 217.

I druga część komunikatu czwartego. Posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie usta-
wy o Sądzie Najwyższym, druk senacki nr 1019, 
odbędzie się bezpośrednio po zakończeniu posie-
dzenia komisji w sprawie rozpatrzenia poprawek 
do Krajowego Rejestru Zadłużonych w sali nr 217. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00 rano.
Dziękuję.
Rano głosowania.
(Głos z sali: Do jutra, tak?)
Do jutra do 9.00.

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

(Głos z sali: Pan minister Zieliński wyszedł.)
Pan minister Zieliński długo tutaj czekał.
(Senator Janina Sagatowska: Czy są pytania?)
Ja o to zapytam, ale chcę usprawiedliwić pana 

ministra, powiedzieć, że pan minister Zieliński tu 
był i dosyć długo czekał na ten punkt.

Jeśli będą pytania do pana ministra, to ogłoszę 
przerwę, a jeśli nie będzie…

Czy są?
(Senator Mieczysław Augustyn: Nie ma.)
Nie ma.
Dobrze. Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Grzegorz 

Czelej złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
Komunikaty.

Senator Sekretarz  
Aleksander Szwed:
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na sześćdziesiątym 
siódmym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nad-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 16 minut 42)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałkowie 
Maria Koc, Michał Seweryński i Adam Bielan)

Wicemarszałek Maria Koc:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Proszę o zajęcie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Wznawiamy obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Pragnę serdecznie powitać obecną na posiedze-
niu prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej 
Polskiej, panią Alicję Adamczyk.

Witam panią prezes bardzo serdecznie. Dzień do-
bry. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Jest też, Pani Marszałek, 
pierwsza prezes Sądu Najwyższego.)

Witam panią prezes Sądu Najwyższego, oczywi-
ście. (Oklaski)

(Rozmowy na sali)
Pani prezes będzie w sposób szczególny po-

witana przy punkcie, który będzie dotyczył Sądu 
Najwyższego. A teraz, Panie Senatorze, przypomi-
nam…

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, proszę o ciszę. Proszę mi nie 

pomagać.
Przypominam, że przystępujemy do drugiego czy-

tania projektu uchwały w 100. rocznicę powołania 
Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, i na 
tym się skupmy.

Przypominam też, że projekt ten został wniesio-
ny przez senatora Grzegorza Peczkisa i zawarty jest 
w druku nr 800, a sprawozdanie komisji w druku 
nr 800 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Grzegorza Peczkisa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Szanowni Państwo!
Uchwała dotyczy spraw technicznych, spraw 

techniki, dość rzadko poruszanych w tak zacnym 
gremium. Patent, rozwiązanie innowacyjne uwień-
czone patentem, jest jednym z nielicznych na świecie 
potwierdzeń innowacyjności, potwierdzeń wynalaz-
czości…

(Senator Maciej Łuczak: Można głośniej?)
(Głos z sali: Bliżej mikrofonu.)
…gospodarki każdego kraju. Gospodarki, które 

posiadają dużo rozwiązań innowacyjnych wyłącz-
nych, rozwiązań, które odbiegają od tego, co już ist-
niało, co już zostało sprawdzone, to są gospodarki 
rozwijające się. I o rozwoju danego kraju, danej cy-
wilizacji decyduje właśnie liczba uzyskanych wy-
łączności.

Odczytam tekst projektu uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

20 listopada 2018 r. w 100. rocznicę powołania Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

W grudniu 1918 r., kilkadziesiąt dni po odzyskaniu 
przez Polskę niepodległości, dekretem naczelnika 
państwa Józefa Piłsudskiego powołano jedną z pierw-
szych instytucji państwowych – Urząd Patentowy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zapoczątkowano insty-
tucjonalne gwarantowanie przez państwo prawnej 
ochrony własności przemysłowej. Od tamtej pory 
dorobek intelektualny polskich wynalazców, inno-
watorów oraz twórców rozwiązań technicznych i pro-
jektowych chroniony jest na mocy prawa regulującego 
nadawanie patentów oraz innych praw wyłącznych. 
W roku 1919 naczelnik państwa wydał trzy kolejne 
dekrety będące nowoczesnymi regulacjami odzwier-
ciedlającymi potrzeby polskiego społeczeństwa w za-
kresie ochrony własności przemysłowej, niezbęd-
nej dla rozwoju gospodarczego odrodzonego kraju.  
W tym samym roku Polska przystąpiła do konwencji 
paryskiej będącej podstawowym aktem międzynaro-
dowym wyznaczającym zasady ochrony własności 
przemysłowej.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 01)
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

(senator sprawozdawca G. Peczkis) w obrocie i umożliwia gospodarcze wykorzystanie do-
robku intelektualnego w ramach systemu ochrony wła-
sności przemysłowej przy poszanowaniu praw wszyst-
kich jego użytkowników. Ochrona praw wyłącznych 
służy także wspieraniu innowacyjności, stanowiąc 
ważny czynnik zachęcający twórców i przedsiębior-
ców do kreowania nowych rozwiązań niezbędnych dla 
rozwoju gospodarczego. Urząd realizuje także misję 
edukacyjną ukierunkowaną na szerokie upowszech-
nianie wiedzy o ochronie praw na dobrach niemate-
rialnych. Podnoszenie świadomości społecznej w tym 
zakresie jest niezbędnym warunkiem coraz szerszego 
wykorzystania ochrony własności przemysłowej jako 
instrumentu prawnego skutecznie wspierającego kre-
atywność i przedsiębiorczość.

Dotychczasowa historia polskiej wynalazczości 
wskazuje jednoznacznie, że postęp techniczny doko-
nany w ciągu ostatnich 100 lat nie byłby możliwy bez 
ustawowej ochrony własności intelektualnej, w szcze-
gólności własności przemysłowej. Dynamiczny roz-
wój technologii i gospodarki stawia przed Urzędem 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej wyzwania 
wymagające ogromnej wiedzy i doświadczenia oraz 
szerokiej aktywności na rzecz środowisk twórczych 
i narodowej gospodarki.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża podziw 
dla wynalazców, innowatorów oraz twórców, którzy 
swoją pracą intelektualną przyczynili się do gospo-
darczego rozwoju Polski. Jesteśmy wdzięczni poko-
leniom pracowników Urzędu Patentowego, którzy 
wspierali działania twórców w niełatwym opisie for-
malnym zgłaszanych idei i stali na straży własności 
intelektualnej.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor 
Polski»”. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy ko-
misji, a zarazem wnioskodawcy, senatora Grzegorza 
Peczkisa.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Otwieram dyskusję.
Poproszę o zabranie głosu pana profesora 

Kazimierza Wiatra.
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Pani Marszałek! Pani Prezes! Panie i Panowie 

Senatorowie!

Badania historyczne dowodzą, że potrzeba ochro-
ny praw na dobrach niematerialnych pojawiła się 
już na wczesnym etapie rozwoju techniki i jest zna-
czącym elementem dziedzictwa cywilizacyjnego. 
Świadczą o tym również dzieje Polski, gdyż tradycje 
ochrony wynalazków i rozwiązań technicznych sta-
nowią istotną część kultury prawnej naszego kraju na 
przestrzeni wielu stuleci. Najstarszy polski przywilej 
o charakterze patentowym został wydany już przez 
króla Władysława Jagiełłę w latach dwudziestych 
XV wieku na rzecz konstruktora maszyny odwad-
niającej kopalnie. Wiadomo, że przywileje o po-
dobnym charakterze wydawali także inni królowie, 
m.in. Kazimierz Jagiellończyk, Zygmunt Stary oraz 
Zygmunt III Waza. Ochrona własności przemysłowej 
była częścią polskiego życia gospodarczego także 
w czasach rozbiorów, gdyż w tym okresie wprowa-
dzono pierwsze regulacje ustawowe, m.in. prawo 
o patentach swobody i listach przyznania, wydane 
w Królestwie Polskim w 1817 r.

Najbardziej znaczącą cezurą w dziejach ochrony 
innowacji technicznych w Polsce było jednak powsta-
nie Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
ustanowionego w 1918 r., gdyż objęcie ochroną praw-
ną wartości niematerialnych stanowiło po odzyskaniu 
niepodległości kwestię najwyższej wagi. Zapewnienie 
niezbędnych warunków rozwoju gospodarczego, 
w szczególności wspieranie odradzającego się prze-
mysłu, wymagającego nowatorskich rozwiązań tech-
nicznych, było przedmiotem szczególnej troski rządu 
II Rzeczypospolitej. Skuteczna ochrona tych wartości 
wymagała poszanowania praw zwłaszcza polskich 
wynalazców i projektantów, prezentujących posta-
wy patriotyczne w gospodarce. Powołanie Urzędu 
Patentowego było wyrazem przyjęcia przez najwyż-
sze władze odrodzonej Polski zasady wspierania roz-
woju technicznego i gospodarczego poprzez zagwa-
rantowanie twórcy prawa do stworzonego wynalazku 
oraz bezpieczeństwa prawnego w obrocie.

W ciągu 100 lat nieprzerwanej działalności Urząd 
Patentowy RP udzielił ponad 220 tysięcy patentów 
na wynalazki, zarejestrował ponad 60 tysięcy wzo-
rów użytkowych, 23 tysiące wzorów przemysłowych 
oraz około 300 tysięcy znaków towarowych. Łącznie 
w tym okresie wpłynęło do Urzędu Patentowego RP 
ponad 1 milion 200 tysięcy zgłoszeń.

Obecnie Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej zapewnia ochronę prawną obejmującą 
wszystkie kategorie przedmiotów własności przemy-
słowej: wynalazki, znaki towarowe, wzory użytkowe, 
wzory przemysłowe, topografie układów scalonych 
oraz oznaczenia geograficzne. Ochrona ta polega na 
udzielaniu praw wyłącznych na rzecz osób fizycznych 
i podmiotów gospodarczych. Gwarantuje ona pewność 
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Drugie czytanie projektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

(senator K.Wiatr) sie techniki komputerowej. Ale to też jest promocja 
Polski, a przede wszystkim właśnie ta ochrona.

Dzisiaj, kiedy budowane jest społeczeństwo infor-
macyjne i gospodarka oparta na wiedzy, znaczenie tych 
procesów prawnych jest niezwykle ważne. Oczywiście 
wiele osób ulega takiej modzie, takiej manierze open 
science, że wszystko jest otwarte. No, wiemy, że nie 
może być wszystko otwarte, że jest potrzebny Urząd 
Patentowy, który gdzieś tę mądrą granicę wytycza.  
Ja jako naukowiec wiem, że wszystkie publikacje jak 
najbardziej powinny promować, powinny się rozwijać. 
Jak piszę każdą publikację, to właśnie z takim zamia-
rem, że ona będzie wszędzie dostępna, natomiast ta 
mądra granica jest tutaj niezwykle potrzebna.

Oczywiście stulecie to czas na podsumowania, 
ale też na życzenia. W poniedziałek 26 listopada od-
będą się wielkie obchody w Warszawie, na Zamku 
Królewskim, w katedrze, w Operze Narodowej.  
To będzie wielkie święto. Ono jest docenieniem tego 
wysiłku i to jest ważne. Ale jest to też okazja do pla-
nowania, do promocji.

Tak więc życzę, aby to dzieło Urzędu Patentowego 
trwało, rozwijało się pod wodzą pani prezes tak, żeby 
nam wszystkim, Polsce dobrze służyło. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Piotr Wach. Proszę bardzo.

Senator Piotr Wach:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Pani Prezes!
Zazwyczaj u nas uchwały okolicznościowe nie 

są okazją do wielu jakichś długich wystąpień, ale 
uważam, że dzisiaj jest okazja szczególna.

W związku z tym na ręce pani prezes chciałbym 
złożyć życzenia dla całej kadry urzędu, która wspa-
niale pracuje, która posiada niezwykłe kwalifikacje 
i umiejętność poruszania się we współczesnym świe-
cie nauki, technologii i prawa. Chciałbym również po-
gratulować pani wieloletniego kierowania urzędem.

A nie chcąc czynić tego wystąpienia długim, 
chciałbym dodatkowo pogratulować tej publikacji, 
którą pani prezes była uprzejma ufundować sena-
torom. Wydaje mi się, że ona jest bardzo dobrze 
zredagowana, bardzo dobrze przygotowana. Proszę 
złożyć panu Łotyszowi gratulacje od nas, ponieważ 
ta publikacja, krótko, zwięźle prezentująca od naj-
dawniejszych czasów wybitnych twórców, wybitnych 
wynalazców, wybitnych konstruktorów, bardzo nam 
się przyda. Myślę, że każdy z nas – słyszałem już parę 
głosów sąsiadów – znajdzie w niej osoby ze swojej 
dziedziny, które są mu bliskie ze względu na urzą-
dzenia, które wytworzyły.

100 lat Urzędu Patentowego to piękna rocznica. 
Ona oczywiście wpisuje się w obchody stulecia odzy-
skania niepodległości, ale też pokazuje, że Polska, że 
naród polski był bardzo dobrze przygotowany do od-
zyskania niepodległości, że to nie było tylko wojsko, 
to nie były tylko zabiegi polityczne, ale to była także 
gospodarka, także nauka, także ochrona własności 
intelektualnej. No, proszę państwa, ochrona własności 
intelektualnej to po prostu ochrona naszego skarbu 
narodowego. To są nasze myśli, ważne, które mają 
znaczenie i polityczne, i gospodarcze, dlatego nale-
ży je chronić, tak jak chronimy dobra naturalne, tak 
jak chronimy nasze granice. Oczywiście wiele było 
przejawów budowy państwa. Pamiętamy, o czym już 
parokrotnie w tym roku w tej Izbie była mowa, szyb-
kie wybory do Sejmu. No, wiemy, że zorganizowanie 
takiego przedsięwzięcia nie jest łatwe. Ale pamiętamy 
także wiele innych działań, w tym działania związane 
z rozwojem nauki i gospodarki – powstawały nowe 
uczelnie, to wszystko się wtedy działo.

Ale oczywiście z tym stuleciem to nie jest tak, że 
świętujemy dzisiaj, że 100 lat temu coś się wydarzyło, 
tylko przez te całe 100 lat Urząd Patentowy działał, 
funkcjonował. Sam, można powiedzieć, doznałem 
tego dobrodziejstwa, patentując kilka opracowań. To 
było dawno, nie wiem, czy 40 czy 35 lat temu, to 
należałoby sprawdzić. Na pewno to było tak dawno, 
że w tej bazie elektronicznej nie wszystkie te patenty 
mogę znaleźć, bo one dotyczą tego nowego okresu.

Jednocześnie poczułem się w obowiązku, żeby 
zabrać głos z jednej strony jako osoba, która docenia 
to, uczestniczyła w tym, a z drugiej strony jako prze-
wodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu. Nasza 
komisja od lat opiniuje budżet Urzędu Patentowego. 
Ale to jest też okazja do zapoznania się z dorobkiem 
urzędu. I tutaj pani prezes zawsze dość obszernie, 
niektórzy nawet uważali, że za obszernie, przed-
stawiała ten dorobek. Zawsze pytaliśmy. No, liczby 
tu już były podane, nie będę tego powtarzał. Jest to 
ogromny, ogromny dorobek. Powiem też – to jest 
dobra okazja, żeby o takich rzeczach powiedzieć – że 
wnosiliśmy jako komisja o zwiększenie finansowania 
Urzędu Patentowego, co czasami się udawało. Bo 
chodzi o to, żeby patentowanie odbywało się szybko. 
Jeżeli chcemy mieć szybki sukces… No, gdzie indziej 
też inne ośrodki pracują, żeby było szybko, żeby było 
sprawnie, żeby było lepiej. Tym bardziej że pojawiają 
się coraz to nowe możliwości; już nie mówię o pa-
tencie europejskim, ale także o zgłaszaniu naszych 
patentów poza granicami naszego kraju. Są różne stre-
fy ochrony patentów na świecie. Ja osobiście z racji, 
powiedzmy, dziedziny nauki, którą się zajmuję, wiem, 
że w Polsce jest bardzo dużo zastrzeżeń patentowych 
pochodzących ze Stanów Zjednoczonych np. w zakre-
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(senator P. Wach) Pragnę z ogromnym wzruszeniem i serdeczno-
ścią wyrazić wdzięczność Wysokiemu Senatowi za 
przyjęcie tej uchwały, jako że jest to element nie-
zwykle budujący i motywujący do dalszej działalno-
ści Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej, 
a jednocześnie w fantastyczny sposób zamykają-
cy historyczny okres stulecia działalności Urzędu 
Patentowego. Myślę, że będzie to ogromnie docenione 
nie tylko przez pracowników Urzędu Patentowego, 
ale i przez całą społeczność innowatorów, twórców, 
projektantów, których praca złożyła się na ten suk-
ces i na nieprzerwany okres 100-letniej działalności 
Urzędu Patentowego.

Chciałabym podkreślić tu wielki związek, histo-
ryczny związek z działalnością Senatu, jeśli chodzi 
o uchwalanie prawa i dyskusje, bardzo bogate i bardzo 
głębokie, nad stanowionym prawem. Historycznie wy-
wodząc… Zgodnie z historycznym przekazem pierw-
sza taka dyskusja odbyła się w roku 1924 – przy czym 
Senat w sposób nieprzerwany pracował praktycznie od 
roku 1922 – czyli w kilka lat po odzyskaniu niepod-
ległości i przyjęciu dekretu marszałka Piłsudskiego 
o utworzeniu Urzędu Patentowego, wtedy Republiki 
Polskiej, a od roku 1919 Rzeczypospolitej Polskiej, 
i o ustanowieniu zawodu rzecznika patentowego, czyli 
zawodowego pełnomocnika w sprawach własności 
przemysłowej. Wtedy, w 1924 r., pod przewodnictwem 
pierwszego marszałka Wojciecha Trąmpczyńskiego 
odbyły się obrady związane z uchwaleniem prawa 
dotyczącego wynalazków, znaków towarowych 
i wzorów użytkowych. W tej chwili jego wnuk, rek-
tor Politechniki Świętokrzyskiej, jest wynalazcą, 
w związku z tym jest również pewna historyczna 
ciągłość działalności rodzinnej.

Chciałabym też podziękować przy tej okazji inicja-
torowi tej uchwały, panu senatorowi Peczkisowi, i oka-
zać ogromną wdzięczność panom senatorom, panu 
senatorowi Wiatrowi i panu senatorowi Wachowi, jak 
również panu senatorowi Seweryńskiemu, którego 
udział w misji edukacyjnej Urzędu Patentowego pod-
kreślam praktycznie w sposób nieustający. To właśnie 
wówczas, kiedy pan prof. Seweryński był ministrem 
nauki i szkolnictwa wyższego, została podjęta decyzja 
o wprowadzeniu do obligatoryjnych kanonów naucza-
nia, w tej chwili krajowych ram kwalifikacyjnych, 
przedmiotu „ochrona własności intelektualnej” dla 
wszystkich studentów na wszystkich kierunkach. To 
dzieło jest kontynuowane przez obecnych rektorów 
i znajduje odpowiednie konotacje prawne. Myślę, że 
jest to warunek podstawowy podniesienia świado-
mości społecznej na temat znaczenia praw własności 
przemysłowej i intelektualnej dla rozwoju indywi-
dualnego każdego twórcy, jak również innowacyj-
nej gospodarki. To właśnie teraz, we współczesnym 
świecie, w świecie konkurencyjnym i globalnym, wła-
sność intelektualna odgrywa szczególną rolę, o czym 

Np. mnie osobiście bardzo bliski jest Michał 
Doliwo-Dobrowolski, twórca silnika indukcyjnego. 
Muszę powiedzieć, że kiedyś – bo jako twórcę znałem 
go zawsze – miałem okazję być na jego grobie, który 
w tej chwili jest w Mołdawii. Tutaj jest nieco szcze-
gółowiej przedstawiona jego sylwetka, jak również 
dzieje, które jednak wiążą się z zaborami. On kończył 
politechnikę ryską, tak jak wielu naszych twórców pod 
koniec zaborów, przed uzyskaniem niepodległości.

Jest tu również Stefan Kudelski. Jego wspaniałe 
magnetofony – produkowała je firma właściwie szwaj-
carska – służą… No, były wykorzystywane bardzo 
intensywnie również w pracy naukowej, bo stanowiły 
narzędzie do zapisywania danych wtedy, kiedy tech-
nika cyfrowa nie była tak rozpowszechniona. Jest 
również twórcą, który jest, jak myślę, nam znany, 
a mnie szczególnie bliski.

Powiedziałem tych parę zdań, bo to był dobry 
pomysł, więc i autorowi, i pani należy pogratulować 
i podziękować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze!
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję
Przystępujemy do głosowania nad projek-

tem uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Kto z państwa jest za przyjęciem projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 65 senatorów, 65 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Wobec tego stwierdzam, że Senat podjął uchwa-

łę w 100. rocznicę powołania Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo dziękuję.
Zapraszam panią prezes, chciałabym wręczyć  

tę uchwałę.
(Wicemarszałek Maria Koc wręcza uchwałę Alicji 

Adamczak Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypos-
politej Polskiej)

(Oklaski)
Czy pani prezes chciałaby zabrać głos? Tak?
Proszę bardzo.

Prezes Urzędu Patentowego 
Rzeczypospolitej Polskiej  
Alicja Adamczak:
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
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(prezes A. Adamczak) (Wicemarszałek Maria Koc: Dziękujemy bardzo.)
…wszystkim klubom…
(Wicemarszałek Maria Koc: Jeszcze raz dziękuję.)
Bardzo serdecznie dziękuję za życzliwość i za 

ogromne docenienie naszego historycznego, stulet-
niego dorobku. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękujemy bardzo. 
Bardzo dziękuję, Pani Prezes.)

Przepraszam, zapomniałam o panu senatorze 
Czeleju, z którym organizowaliśmy konferencję 
w Senacie… (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Pani Prezes.
Szanowni Państwo, ogłaszam teraz 5-minutową 

przerwę techniczną. Pożegnamy gości.
Wznowienie obrad o godzinie 9.32. Dziękuję  

bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 28  
do godziny 9 minut 32)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Proszę panie i panów senatorów o zajęcie miejsc 

i o przerwanie rozmów. Pana senatora Komarnickiego 
też proszę o przerwanie rozmów.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: 
ustawa o zmianie ustawy o prawie autorskim i pra-
wach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz da-
nych – i rozpatrzenie go jako punktu trzydziestego 
drugiego porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym – i rozpatrzenie go jako punktu 
trzydziestego trzeciego porządku obrad.

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

Sprzeciwu nie słyszę.
Wobec braku głosu sprzeciwu stwierdzam,  

że Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-

dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1009, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1009 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Andrzeja Kamińskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Kamiński:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie Mini-

strze! Zaproszeni Goście!
(Rozmowy na sali)

wspomniał pan senator Wiatr. Stąd możliwość cią-
głej ochrony tej działalności twórczej Polaków ma 
decydujące znaczenie dla naszego miejsca w świecie 
i dla budowy potencjału oraz dla rozwoju naszej in-
nowacyjnej gospodarki. Ma to szczególny związek 
z realizacją współczesnej strategii, zwanej planem 
Morawieckiego, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego 
Rozwoju, w której patenty i inne prawa wyłączne zaj-
mują poczesne miejsce. Naszym zdaniem jest to waru-
nek sine qua non, aby w Polsce żyło się dostatniej, aby 
Polska myśl twórcza, która tak liczy się w świecie, była 
chroniona, by to działało na rzecz polskich twórców, 
na rzecz polskich podmiotów, a nie, tak jak bywało 
wielokrotnie, aby nasze rozwiązania budowały potęgę 
innych krajów – bo te rozwiązania są przejmowane 
szczególnie od przedstawicieli świata nauki. Stąd – 
ponieważ tak naprawdę żyjemy w świecie własności 
intelektualnej i nie ma przedmiotu, nie ma technolo-
gii, która nie byłaby wytworem jakiegoś twórcy czy 
zespołu twórców – ta świadomość dotycząca ochrony 
własności intelektualnej jest niezbędna i konieczna. 
Ona będzie decydowała o rozwoju świata, o dorobku 
cywilizacyjnym, jak również o ochronie cywilizacji 
przed różnymi zagrożeniami.

Pozwólcie państwo – zwracam się teraz do całe-
go Wysokiego Senatu – że na ręce pani marszałek 
przekażę księgę pamiątkową wydaną przez Wolters 
Kluwer z udziałem wielu twórców, przedstawicieli 
zarówno świata nauki, jak i praktyki. To jest naj-
większa księga, jeśli chodzi o pojemność i, jak myślę, 
jeśli chodzi o zawartość merytoryczną, jaką Wolters 
Kluwer wydał w czasie swojej działalności. Pozwolę 
sobie prosić o jej przyjęcie. (Oklaski)

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję.)
Jeśli pani marszałek pozwoli, jeśli państwo po-

zwolicie, to poproszę również o przyjęcie aktualnego 
numeru „Kwartalnika Urzędu Patentowego RP”, któ-
ry zawiera wiele znakomitych publikacji. To pismo 
jest wydawane właśnie w cyklu kwartalnym. Proszę 
uprzejmie o przyjęcie…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję, Pani Prezes. 
Dziękuję bardzo.)

…wraz z zakładkami magnetycznymi, którymi 
zaznaczono wszystkich…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dziękuję bardzo, jesz-
cze raz gratuluję i dziękuję.)

Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Jeśli pani marszałek pozwoli… Obecnie trwa druk 

wydania specjalnego kwartalnika w języku polskim 
i angielskim, który zawiera przekazy historyczne 
i współczesne odnośnie do działalności w zakresie 
własności przemysłowej i jej ochrony. Jeśli będzie na 
to zgoda, to z przyjemnością pozwolimy sobie wszyst-
kim państwu senatorom przekazać to do skrzynek…
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Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

(senator sprawozdawca A. Kamiński) zwrócono uwagę na to, że Funkcjonowanie Zakładu 
Badań Antydopingowych w ramach Instytutu Sportu, 
którego jednym z celów jest optymalizacja wyników 
w sporcie wyczynowym, może prowadzić do kon-
fliktu interesów z celami działalności laboratorium. 
Rekomendacje przygotowane przez grupę ekspercką 
oznaczają konieczność wydzielenia Zakładu Badań 
Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego 
Instytutu Badawczego. W związku z faktem, że mię-
dzynarodowy standard dla laboratoriów jest wiążący 
dla akredytowanych laboratoriów, brak wypełniania 
jego założeń tego dokumentu będzie skutkował ode-
braniem akredytacji WADA.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o zwalczaniu do-
pingu w sporcie zakłada powołanie do życia Polskiego 
Laboratorium Antydopingowego, a więc podmiotu od-
powiedzialnego za realizację analiz antydopingowych 
próbek fizjologicznych zawodników. Zgodnie z założe-
niami przyjętymi w ustawie laboratorium będzie dzia-
łać jako państwowa osoba prawna. Wydzielenie labo-
ratorium ze struktury Instytutu Sportu – Państwowego 
Instytutu Badawczego daje mu możliwość osiągnięcia 
niezależności finansowej i operacyjnej.

Projekt ustawy określa zadania nowo powołane-
go podmiotu, do których należy zaliczyć: prowadze-
nie działań niezbędnych do utrzymania akredytacji 
Światowej Agencji Antydopingowej oraz krajowej 
jednostki akredytującej na zgodność z normą ISO 
obowiązującą w laboratoriach badawczych, prowa-
dzenie analiz antydopingowych próbek fizjologicz-
nych zawodników i zwierząt, realizację projektów 
badawczych w zakresie zwalczania dopingu w spo-
rcie, współpracę krajową i międzynarodową w za-
kresie badań naukowych i prac rozwojowych. Poza 
podstawową działalnością laboratorium będzie pro-
wadzić analizy toksykologiczne, w tym w ramach 
współpracy z Policją, z sądami, prokuratorem, Służbą 
Celno-Skarbową, głównym inspektorem sanitarnym, 
głównym inspektorem farmaceutycznym, szpitalami, 
instytutami badawczymi oraz Żandarmerią Wojskową.

Wszelkie działania związane z utrzymaniem akre-
dytacji Światowej Agencji Antydopingowej służą 
również realizacji zobowiązań międzynarodowych 
Polski, wynikających z Konwencji Antydopingowej 
Rady Europy oraz Międzynarodowej konwencji 
o zwalczaniu dopingu w sporcie, których nasz kraj jest 
stroną. Posiadanie takiego laboratorium to również 
prestiż, który utrwala pozycję kraju w ramach świa-
towego systemu walki z dopingiem w sporcie oraz 
jest jednym z czynników decydujących o przyzna-
niu państwu organizacji międzynarodowych imprez 
sportowych, z mistrzostwami świata i igrzyskami 
olimpijskimi na czele.

Projekt ustawy określa zasady gospodarki finanso-
wej laboratorium. Na dofinansowanie działalności bie-
żącej laboratorium związanej z realizacją jego zadań 

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
i Panowie Senatorowie, proszę o wyciszenie rozmów.)

W dniu 15 listopada 2018 r. Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o zwal-
czaniu dopingu w sporcie. W pracach komisji uczest-
niczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki, pan Jan Widera, który omówił powody 
zmiany ustawy o zwalczaniu dopingu oraz cel i przed-
miot omawianej ustawy zawartej w druku nr 1009.

Zmiany zachodzące w międzynarodowych stan-
dardach w zakresie zwalczania dopingu w sporcie po-
wodują konieczność dostosowania do nich przepisów 
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie, która weszła 
w życie w kwietniu 2017 r. Ustawa o zmianie ustawy 
o zwalczaniu dopingu w sporcie ma na celu wprowa-
dzenie następujących rozwiązań szczegółowych: po-
wołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego, 
wyposażenie go w podmiotowość prawną, określenie 
zakresu działania oraz wskazanie jego organów wraz 
z zakresem ich zadań, określenie zasad gospodarki 
finansowej laboratorium, określenie zasad finansowa-
nia analiz antydopingowych zawodników w ramach 
krajowego programu badań realizowanego przez 
Polską Agencję Antydopingową, powołanie jednost-
ki do spraw zarządzania paszportem zawodnika oraz 
określenie zakresu działania…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senator i Panowie Senatorowie! Przepraszam, Panie 
Senatorze. Jest taki szum na sali, że nie słyszymy 
dobrze pana senatora sprawozdawcy. Jeśli ktoś musi 
o czymś porozmawiać, to proszę się udać do kulu-
arów. Proszę, Panie Senatorze.)

Dziękuję.
Jednym z filarów krajowego systemu walki z do-

pingiem w sporcie jest akredytowane przez Światową 
Agencję Antydopingową, WADA, laboratorium 
antydopingowe. Takim podmiotem jest w Polsce 
Zakład Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – 
Państwowego Instytutu Badawczego, jedno z 32 akre-
dytowanych laboratoriów na świecie.

Światowa Agencja Antydopingowa w 2016 r. przy-
stąpiła do realizacji planu reform. Przewiduje on wy-
pracowanie nowych rozwiązań, w tym w zakresie 
funkcjonowania akredytowanych laboratoriów anty-
dopingowych, ich niezależności finansowej i opera-
cyjnej. W przypadku Polski wielokrotnie podnoszono, 
że laboratorium funkcjonujące w ramach Instytutu 
Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego nie jest 
podmiotem w pełni niezależnym. Wątpliwości WADA 
budził zwłaszcza fakt, że beneficjentem dotacji przy-
znawanej na podstawie ustawy o sporcie był Instytut 
Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, a nie bez-
pośrednio Zakład Badań Antydopingowych. Ponadto 
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Ustawa o zmianie ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie

(senator sprawozdawca A. Kamiński) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

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

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

Są z nami pan Jan Widera, podsekretarz stanu, 
którego witam, i pan Michał Rynkowski, dyrektor 
Polskiej Agencji Antydopingowej.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu 
i Turystyki Jan Widera: Tak.)

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki 
Jan Widera:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ponieważ senator sprawozdawca bardzo szcze-

gółowo omówił założenia ustawy, ja przekażę tylko 
kilka informacji, bardzo ciekawych i ważnych, które 
pokazują, jak bardzo ważne jest dla nas to laborato-
rium.

To jest jedno z 31 laboratoriów akredytowanych 
na świecie. Następne na wschód od Warszawy labo-
ratorium znajduje się, Szanowni Państwo, dopiero 
w Pekinie. Obecnie nasze laboratorium warszawskie, 
polskie laboratorium, wykonuje rocznie ok. 4 tysięcy 
próbek i dodatkowe 2 tysiące próbek z innych fe-
deracji, krajów czy stowarzyszeń. Pokazuje to, że 
walczymy nie tylko w obszarze dopingu krajowego, 
ale również ogólnoświatowego.

Dlatego bardzo proszę o pozytywne głosowanie. 
To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Jeśli są pytania, 
jestem do dyspozycji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nikt się nie zgłasza.

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Tu-

rystyki Jan Widera: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.

laboratorium otrzyma dotację podmiotową z budżetu 
państwa. Projektowana ustawa pozwala na prowadze-
nie przez laboratorium działalności gospodarczej w ra-
mach realizacji niektórych jego zadań, a także w za-
kresie działalności jednostki do spraw zarządzania 
paszportem zawodnika. Oznacza to, że prowadzona 
przez laboratorium działalność gospodarcza musi być 
związana z wykonywaniem analiz antydopingowych 
próbek fizjologicznych zawodników i zwierząt lub 
realizacją projektów badawczych w zakresie zwal-
czania dopingu w sporcie lub prowadzeniem analiz 
toksykologicznych poza podstawową działalnością.

Projektowana ustawa tworzy działającą przy labo-
ratorium jednostkę do spraw zarządzania paszportem 
zawodnika.

Projekt zakłada wejście w życie omawianych 
zmian z dniem 1 stycznia 2019 r. To także data wej-
ścia w życie zmian w międzynarodowym standardzie 
dla laboratoriów oraz wejścia w życie nowych doku-
mentów technicznych WADA określających zasady 
działania laboratoriów akredytowanych, w tym doku-
mentu dotyczącego jednostek do spraw zarządzania 
paszportem zawodnika.

Wysoki Senacie, w trakcie posiedzenia komi-
sja dokładnie zapoznała się z uwagami do projektu 
ustawy przedstawionymi przez Biuro Legislacyjne. 
W konsekwencji uwagi te zostały przyjęte jednogło-
śnie w głosowaniu i są ujęte w druku nr 1009 A.

Do czego zmierzają te poprawki? Króciutko je 
w tej chwili przedstawię. A więc zmierzają do ujed-
nolicenia określenia dotyczącego wyników analiz 
antydopingowych próbek fizjologicznych, to jest 
poprawka nr 3 w zestawieniu. Ponadto zmierzają 
do ujednolicenia przepisów ustawy w ten sposób, 
aby brak pełnych zdolności do czynności prawnych 
był zawsze przeszkodą w powoływaniu na wybrane 
stanowiska; tutaj chodzi o stanowisko członka rady 
agencji, dyrektora agencji, członka rady laboratorium 
i dyrektora laboratorium. To są poprawki nr 1, 2 oraz 
nr 5 i 6. Kolejna poprawka, poprawka nr 4 w zesta-
wieniu, stanowi tylko korektę błędu gramatycznego. 
Następna poprawka, nr 7, dotyczy skreślenia ode-
słania do nieobowiązującej już ustawy o zasadach 
finansowania nauki.

Wysoki Senacie, komisja wnosi, aby Wysoki Senat 
uchwalił projekt uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
z poprawkami zawarty w druku nr 1009 A. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.
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(wicemarszałek M. Seweryński) Chciałbym podkreślić, że w obecnych realiach 
ustrojowych rola notariusza ludzkich krzywd i ad-
wokata praw obywateli staje się coraz bardziej zło-
żona. Wymaga konsekwencji i pryncypialności, jeśli 
chodzi o dochowanie standardów demokracji oraz 
realizację ustawowych celów, a jednocześnie wyma-
ga poszukiwania rozwiązań, które będą służyć po-
prawie sytuacji obywateli w warunkach, w których 
przyszło nam działać. Dlatego bardzo często pojawia 
się pytanie, ile w działalności rzecznika powinno 
być pryncypialności, a ile pragmatyzmu. Jak chro-
nić prawa obywateli w państwie, w którym polityka 
i politycy przejmują coraz to nowe obszary życia pu-
blicznego i ograniczona jest podmiotowość obywateli, 
a jednocześnie utrzymuje się podobna jak we wcze-
śniejszych latach liczba skarg na działanie instytucji 
publicznych, utrzymuje się także duży poziom braku 
zaufania do działalności organów władzy publicznej? 
Chciałbym podkreślić, że moją odpowiedzią jest de-
terminacja w dochowaniu wierności obowiązującej 
konstytucji, a równocześnie poszukiwanie rozwiązań, 
które w optymalny sposób będą służyły ochronie 
praw obywateli. Konsekwentnie staram się walczyć 
o naprawienie ludzkich krzywd wszędzie tam, gdzie 
jest to dzisiaj możliwe.

Tworzę także miejsca do debaty i wypracowywa-
nia najlepszych możliwych rozwiązań. Przykładem 
tego może być I Kongres Praw Obywatelskich, który 
odbył się w grudniu 2017 r. W 36 panelach dysku-
syjnych wzięło udział ponad 1 tysiąc 500 osób. Na 
końcu informacji o działalności rzecznika załączony 
jest zbiór rekomendacji, które zostały opracowane po 
tym kongresie. Bardzo konkretny zbiór rekomendacji 
odnośnie do tego, co należałoby poprawić w funk-
cjonowaniu naszego państwa. Chciałbym państwa 
poinformować, że w tym roku odbędzie się kolejny 
kongres, 14 i 15 grudnia 2018 r.

Chciałbym podkreślić, że celem mojego działania, 
zarówno w obszarze wymiaru sprawiedliwości, jak 
i w innych dziedzinach, nigdy nie było i nie jest utrzy-
manie tego stanu, który istnieje. Bo nie tak odczytuję 
oczekiwania obywateli. Chciałbym zawsze poszuki-
wać drogi do rozmowy, do dialogu o tym, jak powinny 
przebiegać zmiany, jak usprawniać system wymiaru 
sprawiedliwości, jak dbać o efektywność postępo-
wań, jak walczyć z przewlekłością postępowań, jak 
przybliżać sądy ludzkim potrzebom. Dostrzegam te 
wszystkie problemy – te wszystkie problemy są przed-
miotem licznych wystąpień kierowanych chociażby 
do Ministerstwa Sprawiedliwości – ale jednocześnie 
zdaje sobie sprawę, że każda reforma musi oznaczać 
jednoczesne poszanowanie standardów niezależności 
sądownictwa, a także dobrej współpracy z sądami 
innych państw członkowskich Unii Europejskiej.

Przygotowując sprawozdanie za 2017 r., spojrze-
liśmy na działalność rzecznika praw obywatelskich, 

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
dziestego pierwszego porządku obrad: informacja 
o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka 
i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika 
Praw Obywatelskich.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 839.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji zapoznała się informacją na posiedzeniu 
w dniu 4 października 2018 r.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
rzecznika praw obywatelskich, pana Adama Bodnara.

Proszę pana rzecznika o zabranie głosu i przed-
stawienie informacji.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowne Panie oraz 

Panowie Senatorowie!
Na podstawie art. 212 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej przesłałem do Senatu w dniu 30 maja br. 
obszerną informację o działalności rzecznika praw 
obywatelskich oraz o stanie przestrzegania praw 
i wolności obywatelskich w Polsce w 2017 r. Dzisiaj, 
ze względu na ograniczony czas, pozwolę sobie omó-
wić tylko wybrane zagadnienia.

Przede wszystkim chciałbym podkreślić, że rzecz-
nik praw obywatelskich jest najczęstszym w państwie 
adresatem skarg obywateli. Liczba nowych skarg za-
sadniczo od lat się nie zmienia i utrzymuje się na 
poziomie ponad 20 tysięcy skarg. Są to sprawy sys-
temowe, istniejące od lat, ale także sprawy nowe, 
związane z aktualnymi problemami.

Wiedzę o ludzkich problemach biuro rzecznika 
czerpie z listów i zgłaszanych spraw, ale także ze 
spotkań i rozmów z konkretnymi ludźmi podczas 
organizowanych wyjazdów regionalnych. Jako rzecz-
nik uczestniczę w takich wyjazdach dość regularnie. 
Od początku kadencji odwiedziłem wraz z moim ze-
społem łącznie ponad 140 miejscowości. I w każdym 
z tych miast i miasteczek, w każdej z tych wiosek 
mogliśmy z bliska przyglądać się problemom oby-
wateli oraz zdobyć wrażliwość wykraczającą poza 
granice wielkich miast.

Chciałbym także podkreślić, że otrzymujemy 
sporo zapytań oraz próśb o interwencję od posłów 
i senatorów. Na każdą z tych próśb staramy się od-
powiedzieć z maksymalną życzliwością, z maksy-
malnym zaangażowaniem moich współpracowników.
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(rzecznik A. Bodnar) wprowadzone w funkcjonowaniu sądów powszech-
nych oraz Krajowej Rady Sądownictwa zwiększają 
wpływ czynników politycznych na funkcjonowanie 
wymiaru sprawiedliwości, a w konsekwencji osłabiają 
system ochrony praw człowieka, bo to niezależne 
sądy są gwarancją ochrony praw i wolności obywa-
telskich. Dostrzegam także poważnie ograniczoną 
rolę Trybunału Konstytucyjnego.

W tym kontekście konieczne jest wspomnienie 
o sytuacji Sądu Najwyższego. To właśnie w 2017 r. 
na forum tej Izby wielokrotnie dyskutowano o jego 
niezależności. To tutaj, korzystając z możliwości 
występowania na forum Senatu, przestrzegałem 
państwa, jakie to może mieć konsekwencje dla na-
szej współpracy europejskiej, w tym dla stosowa-
nia europejskiego nakazu aresztowania. Nawet nie 
spodziewałem się, że faktycznie później dojdzie do 
takiej debaty na forum europejskim. Chodzi chociaż-
by o wydanie rozstrzygnięć dotyczących stosowania 
europejskiego nakazu aresztowania w stosunku do 
obywateli polskich przebywających za granicą. To 
tutaj także padły słynne słowa o tym, że o wolnych są-
dach będą pamiętać wolni ludzie. I dlatego cieszę się, 
że niezależność Sądu Najwyższego – właśnie dzięki 
społeczeństwu obywatelskiemu – została utrzymana 
i że dzięki protestom społeczeństwa obywatelskiego 
ten problem związany z zagrożeniem dla niezależno-
ści Sądu Najwyższego został dostrzeżony. (Oklaski)

Chciałbym podkreślić, że w Polsce dochodzi do 
licznych ograniczeń naszych praw i wolności o cha-
rakterze osobistym oraz politycznym. Wolność zgro-
madzeń jest tego najlepszym przykładem, w tym to, 
co się stało w konsekwencji ograniczania wolności 
zgromadzeń, a mianowicie reakcja ze strony policji 
i naruszenie prawa do organizowania kontrmanifesta-
cji. Szczęśliwie w wielu przypadkach sądy potrafiły 
właściwie ocenić naruszenie prawa do uczestniczenia 
w zgromadzeniach i odpowiednio ocenić działania 
ze strony policji.

Chciałbym też wskazać, że nie zostały usunięte 
zagrożenia dla ochrony prawa do prywatności wy-
nikające z obowiązywania wielu przepisów dających 
Policji oraz służbom specjalnym szerokie uprawnie-
nia w zakresie stosowania kontroli operacyjnej i po-
bierania danych telekomunikacyjnych, pocztowych 
oraz internetowych, a w szczególności sprawdzania, 
weryfikowania billingów telefonicznych oraz danych 
geolokacyjnych. Wątpliwości budzi zarówno zakres 
pozyskiwanych danych o jednostce, jak i ciągły brak 
efektywnej kontroli sądowej nad procesem pozyski-
wania tych danych i ich wykorzystywania. Na ten 
temat Komisja Wenecka wydała kompleksowy raport. 
Zalecenia tego raportu w zasadzie do dzisiaj nie zo-
stały wykonane.

Nie został także rozwiązany sygnalizowany w po-
przednich latach problem niewykonania wyroku 

a także na problemy występujące w Polsce, przez pry-
zmat konkretnych postanowień konstytucji. W każ-
dej dziedzinie analizujemy – można powiedzieć, że 
przepis po przepisie – to, w jaki sposób konstytucja 
jest respektowana, co się zmieniło, co się nie zmie-
niło, gdzie występują zasadnicze problemy związane 
z przestrzeganiem praw i wolności. Odnosząc się tak-
że do działalności rzecznika, staramy się to ilustrować 
konkretnymi przykładami podejmowanych działań, 
wystąpień, debat. Chciałbym także podkreślić, że ten 
sposób przygotowania raportu rocznego jest związa-
ny z chęcią pokazania, że istnieje silny bezpośredni 
związek między sposobem funkcjonowania insty-
tucji publicznych i stanem przestrzegania naszych 
praw i wolności obywatelskich. Za każdym listem, 
za każdą zgłoszoną sprawą stoi żywy człowiek. Jeśli 
dochodzi do protestów całych środowisk, np. rodzi-
ców osób z niepełnosprawnościami… Nie biorą się 
one znikąd, lecz są najczęściej poprzedzone licznymi 
skargami czy postulatami zgłaszanymi za pośrednic-
twem rzecznika.

Jednocześnie chcę podkreślić, że z całą konse-
kwencją dostrzegam te działania państwa, które do-
brze służą ludziom – wspierają od strony materialnej 
i prawnej realizację ich obywatelskich praw. Myślę tu 
o programach na rzecz rodzin i ich dzieci, o zmianach 
legislacyjnych umacniających pozycję pracowników 
czy choćby o niektórych posunięciach w sprawie 
lepszej ściągalności alimentów. Jako rzecznik praw 
obywatelskich doceniam kierunek zmian. Widzę 
także, że dzięki aktywności państwa polepszają się 
statystyki chociażby w zakresie lepszej ściągalności 
alimentów czy poprawia się jakość funkcjonowania 
Państwowej Inspekcji Pracy.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, szcze-
gólną uwagę chciałbym poświęcić zmianom legi-
slacyjnym, które dotyczą systemu konstytucyjnego. 
Mój największy niepokój budzi nieprzestrzeganie 
w praktyce konstytucyjnej zasady dialogu społecz-
nego i współdziałania władz, co przejawia się m.in. 
brakiem konsultacji projektów wielu ważnych ustaw. 
Z ubolewaniem dostrzegam, że niektóre ustawy po-
trafią być przyjęte – przejść cały proces legislacyjny 
– w ciągu bardzo krótkiego czasu. Powstaje pytanie, 
jak można wtedy uniknąć błędów, jak można spowo-
dować, że te błędy dostrzeże się na czas i w ten sposób 
nie spowoduje się szkody dla obywateli.

Chciałbym podkreślić, że jesteśmy w pewnym 
szczególnym momencie – dyskutujemy na temat 
zmian legislacyjnych dotyczących sądów powszech-
nych, Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu 
Najwyższego w sytuacji, kiedy na forum tej Izby te 
problemy były wielokrotnie dyskutowane; ja sam sta-
rałem się być częścią tej debaty. Uważam, że zmiany 
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(rzecznik A. Bodnar) nienawiścią, np. wobec osób innej rasy, pochodzenia 
etnicznego lub narodowości i religii. Alarmujemy 
w tej sprawie odpowiednie organy państwa, w szcze-
gólności Policję oraz prokuraturę. Chciałbym podkre-
ślić, że według badań, które zostały przeprowadzo-
ne niedawno przez moje biuro wraz z Organizacją 
Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, tylko 5% 
tzw. przestępstw z nienawiści jest zgłaszanych orga-
nom państwa. Dominuje niestety podejście opierające 
się na nieufności w stosunku do działania organów 
państwa. Czyli to, że pozostałe 95% nie jest zgłaszane, 
powodowane jest głównie brakiem zaufania, wiary 
w to, że z taką sprawą cokolwiek się stanie, że organy 
państwa się tym odpowiednio zajmą.

Chciałbym także podkreślić, że w Polsce jest 
wciąż wiele do zrobienia, jeśli chodzi o poszanowa-
nie praw osób homoseksualnych i osób pozostających 
w związkach osób tej samej płci, ale też w zakresie 
walki z homofobią. Konieczne jest także wprowadze-
nie procedury uzgodnienia płci osób transpłciowych, 
która nie będzie wymuszała na nich pozywania wła-
snych rodziców, co powoduje kolejne traumatyczne 
doświadczenia.

Istotna część pracy rzecznika to kwestia praw ro-
dziców w kontekście funkcjonowania współczesnej 
rodziny. W tym zakresie współpracuję blisko z rzecz-
nikiem praw dziecka, panem Markiem Michalakiem. 
Problemy niepłacenia alimentów, kontaktów rodziców 
z dziećmi po rozwodzie, problemy małżeństw trans-
granicznych, walka z przemocą domową, sytuacja 
rodziców opiekujących się osobami z niepełnospraw-
nościami to problemy, które cały czas budzą moje 
zainteresowanie i są przedmiotem różnych działań.

W czerwcu tego roku właśnie z tego powodu, a tak-
że z tego powodu, że stanowi to przedmiot wielkiego 
zainteresowania publicznego, zorganizowaliśmy duży 
kongres praw rodzicielskich, w którym uczestniczyli 
przedstawiciele różnych środowisk, w tym także śro-
dowiska pokrzywdzonych ojców.

Uważam, że w tej sferze życia potrzebne są dialog, 
rozmowa i zrozumienie tego, że zmiany społeczne, 
zmieniający się model rodziny powodują dodatko-
we wyzwania dla organów państwa. Potrzebne są 
także sprawne i efektywne sądy, gdyż każde opóź-
nienie postępowań w sprawach rodzinnych może 
mieć tragiczne skutki dla życia rodziny i dla życia 
poszczególnych rodziców. W tym zakresie chciałbym 
docenić inicjatywy, a także zmiany legislacyjne przy-
jęte w ostatnim czasie, które poprawiają skuteczność 
postępowań transgranicznych i w pewnym sensie cen-
tralizują wysiłki państwowe dotyczące odpowiadania 
na różne potrzeby sądów innych państw członkow-
skich w tym zakresie.

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich podejmuje 
także wiele działań na rzecz ochrony praw kobiet. 
W roku, w którym świętujemy 100-lecie uzyskania 

Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego świadczeń 
finansowych dla opiekunów dorosłych osób z niepeł-
nosprawnością. To jest przykład szczególny. Wyrok 
powinien być wykonany. Zaniechanie jego wykona-
nia zmusza opiekunów do poszukiwania należnej im 
sprawiedliwości poprzez inicjowanie długotrwałych 
postępowań przed sądami administracyjnymi, które 
to postępowania nie zawsze kończą się sukcesem, 
a do tego mogą być inicjowane przez stosunkowo 
niewielką liczbę osób. To jest różnica, czy otrzymuje 
się wsparcie w wysokości 1 tysiąca 477 zł, czy też 
520 zł, bo taka jest różnica, jeśli chodzi o świadczenia 
przyznawane opiekunom dorosłych osób z niepełno-
sprawnością, w zależności od tego, kiedy powstała 
niepełnosprawność dziecka, osoby, którą się opiekują.

Chciałbym też podkreślić, że pomimo ratyfika-
cji Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych 
wciąż dalecy jesteśmy od zapewnienia prawa do nie-
zależnego życia oraz prawa do godnego życia takim 
osobom, a także ich opiekunom. Protest osób z nie-
pełnosprawnościami w Sejmie pokazał, jak ważny 
to jest problem.

Chciałbym podkreślić, że doceniam powstanie 
rządowego programu „Dostępność Plus”, bo to jest 
faktyczny krok w kierunku udostępnienia przestrzeni 
publicznej, stron internetowych, wielu różnych prze-
strzeni, z którymi spotykają się osoby z niepełno-
sprawnościami, a które są dostępne wszystkim. To 
jest program w kierunku promocji uniwersalnego pro-
jektowania, ale to jest niewystarczające, bo wciąż jest 
wiele barier, nie tylko tych barier fizycznych, techno-
logicznych, które utrudniają realizację prawa do nie-
zależnego życia dla osób z niepełnosprawnościami. 
Co więcej, to jest ta przestrzeń, w której widzimy 
swoistą wyspowość działania naszego państwa, czyli 
to, że pewne problemy udaje się czasami rozwiązać 
na szczeblu lokalnym dzięki dobrej współpracy samo-
rządów z organizacjami pozarządowymi, ale brakuje, 
powiedziałbym, jednolitego podejścia na wyższym 
szczeblu, jeśli chodzi o całe państwo.

Chciałbym także podkreślić, że wciąż nie uregu-
lowano spraw skutków powojennych wywłaszczeń 
oraz nacjonalizacji, wciąż czekamy na kompleksową 
ustawę reprywatyzacyjną, która by pozwoliła na do-
celowe rozwiązanie problemu. Do tej pory nie został 
nawet wykonany wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 2015 r. orzekający częściową niekonstytucyjność 
przepisu umożliwiającego stwierdzenie nieważności 
decyzji administracyjnej wydanej z rażącym narusze-
niem prawa bez żadnych ograniczeń czasowych. Ta 
sytuacja narusza poczucie bezpieczeństwa prawnego 
uczestników obrotu prawnego.

Z niepokojem obserwujemy także wzrost liczby 
przestępstw motywowanych uprzedzeniami lub wręcz 
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(rzecznik A. Bodnar) ślenie o bezdomności. Trzeba myśleć o bezdomności 
w taki sposób, że jest to kryzys, z którego można 
wyjść, a państwo służy do tego, aby podać pomocną 
dłoń, i to niezależnie od tego, czy osoba bezdomna 
mieszka w Polsce, czy też jest obywatelem RP miesz-
kającym poza granicami Polski, bo przecież takich 
osób też ten kryzys dotyczy. Osoby te często z tego 
powodu, że ich własna godność im na to nie pozwala, 
nie decydują się nawet na powrót do własnego kraju, 
decydują się na to, aby dalej pozostawać w stanie 
bezdomności. Jest to dziedzina, w której współpra-
ca organizacji pozarządowych i samorządów może 
przynieść wiele korzyści, ale także jest to przestrzeń, 
w której bardzo wiele można zrobić, jeżeli odpowied-
nio skoordynuje się wysiłki na szczeblu centralnym.

Druga grupa osób to są osoby dotknięte kryzysem 
zdrowia psychicznego. To jest wycinek naszej ogólnej 
trudnej sytuacji w służbie zdrowia. Dobrze wiemy, że 
dyskusja na temat prawa do ochrony zdrowia w sy-
tuacji niewystarczających środków finansowych, ale 
także niewłaściwej organizacji służby zdrowia, jest 
trudna.

Ten kryzys w ochronie zdrowia psychicznego to 
jest coś bardzo szczególnego. I znowu: w tym za-
kresie musimy działać na rzecz rezygnacji z opieki 
instytucjonalnej w dużych, wielkich szpitalach psy-
chiatrycznych na rzecz pomocy w miejscu zamiesz-
kania. Cieszy mnie uruchomienie od 1 lipca programu 
pilotażowego, który zmienia system ochrony zdrowia 
psychicznego, bo jest to ważna jaskółka zmian. Mam 
nadzieję, że realizacja tego programu pilotażowego 
doprowadzi do trwałych zmian w dziedzinie ochrony 
zdrowia psychicznego.

Wreszcie trzecia taka grupa osób – myślę, że 
szczególnie niedostrzegalna z perspektywy wielkich 
miast, ale wydaje mi się, że szczególnie znana pań-
stwu jako senatorom Rzeczypospolitej, gdyż państwo, 
ze względu na swój mandat, mają bezpośredni kontakt 
z wyborcami – a mianowicie osoby mieszkające na 
terenach wiejskich, które są dotknięte konsekwen-
cjami różnych inwestycji energetycznych, budow-
lanych czy przemysłowych. To są często osoby na 
straconej pozycji. Nie mają siły, determinacji, wiedzy, 
kwalifikacji prawniczych, aby tego typu inwestycje 
ograniczać czy po prostu brać udział w dyskusji, aby 
uzyskiwać informacje w trybie dostępu do informacji 
publicznej, przyłączać się do postępowań, korzystać 
z prawa do petycji. To są problemy Wrześni, problemy 
Bakałarzewa, problemy Piły i wielu innych polskich 
miejscowości. I tutaj widzę moją rolę jako polegającą 
na tym, że zarówno staram się te osoby wzmacniać, 
interweniować tam, gdzie mogę, jak i przyłączać się 
do postępowań, często także z dobrym skutkiem.

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, rzecz-
nik praw obywatelskich to jest także organ, który 
zajmuje się prawami osób pozbawionych wolności. 

czy wywalczenia przez kobiety praw wyborczych, 
powinniśmy się zastanowić, czy faktycznie ich pra-
wa są w pełni realizowane. Mówię o prawach kobiet 
w kontekście prawa do ochrony zdrowia, faktycznej 
realizacji ustawy o planowaniu rodziny i warunkach 
przerywania ciąży, dostępności terapii in vitro, wal-
ki z przemocą domową, równoważenia ról zawodo-
wych i prywatnych lub opieki okołoporodowej. To jest 
cały czas lista spraw do załatwienia, do rozwiązania. 
Co więcej, w tym zakresie wyraźnie widać różnicę 
między sytuacją kobiet zamożnych, mieszkających 
w dużych miastach, a pochodzących z mniejszych 
miast, tych, które są mniej zamożne. Prywatyzacja 
usług publicznych rozwiązuje tu niektóre problemy, 
ale powoduje pogorszenie sytuacji osób, które miesz-
kają dalej od centrum.

Kolejne działania rzecznika dotyczą dyskrymi-
nacji osób starszych w ochronie zdrowia, dostępu 
do różnych usług, a przede wszystkim wsparcia tych 
osób w ich miejscu zamieszkania zamiast oferowania 
im opieki instytucjonalnej, czyli tworzenia dużych 
instytucji, izolowania seniorów, zapominania o nich. 
To jest coś, co się nazywa instytucjonalizacją opieki. 
Powinniśmy robić wszystko co w naszej mocy, aby do-
prowadzić do tzw. deinstytucjonalizacji, czyli zrezy-
gnowania z tych wielkich ośrodków ochrony na rzecz 
indywidualnego wsparcia możliwie najbliżej miejsca 
zamieszkania. W tym zakresie w czasie moich wyjaz-
dów regionalnych staram się organizować spotkania 
na poziomie poszczególnych powiatów dotyczące 
promocji modelu wsparcia osób starszych w miejscu 
zamieszkania. Kilka takich spotkań się odbyło, np. 
w Stargardzie Szczecińskim, w Krapkowicach czy 
też w Lesznie.

W ramach pracy biura rzecznika staramy się 
alarmować o problemach niedostrzeganych z per-
spektywy dużych miast. Są w Polsce miejsca, gdzie 
wykluczenie transportowe staje się coraz większym 
problemem, gdzie młoda osoba, która kończy gim-
nazjum, wybiera nie taką szkołę, która odpowiada jej 
talentom i zainteresowaniom, ale taką, do której po 
prostu można dojechać. To jest też problem dostępu 
do lekarzy specjalistów i problem związany z szansą 
na codzienną aktywność seniorów.

Chciałbym podkreślić, że naruszenia praw czło-
wieka dotykają w Polsce właśnie tych najsłabszych, 
tych, którzy nie potrafią się upomnieć albo z róż-
nych powodów nie mają na to szans. W tym kontek-
ście chciałbym wspomnieć o 3 grupach, które mają 
szczególnie trudną sytuację, choć każda z nich jest 
odmienna.

Pierwsza to osoby dotknięte kryzysem bezdomno-
ści. Mamy ciągle powyżej 30 tysięcy osób dotkniętych 
kryzysem bezdomności. Trzeba zmienić nasze my-
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(rzecznik A. Bodnar) takie historie, które niezwykle uruchamiają naszą wy-
obraźnię, które pokazują, że każde zaniedbanie, jeżeli 
chodzi o przestrzeganie standardów, może prowadzić 
do wielkich tragedii, tragedii, których można było 
uniknąć, gdybyśmy tylko lepiej o te kwestie zadbali.

Zupełnie osobnym problemem związanym z kwe-
stiami, na które się skarżą osoby, jest funkcjonowa-
nie Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom 
Dyssocjalnym w Gostyninie. Problem ten jest 
znany szanownym państwu, ponieważ wielokrot-
nie zajmowała się tym Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji Senatu Rzeczypospolitej, 
pojawia się też coraz więcej artykułów prasowych na 
ten temat. Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, 
naprawdę musimy sobie z tym problemem poradzić. 
Jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, że… Jeżeli 
już taki ośrodek musi w Polsce istnieć, to powinien 
funkcjonować tak, jak chociażby ośrodek niemiecki 
w Rosdorfie, i powinien być opatrzony odpowiednimi 
regulacjami prawnymi na poziomie ustawy, a nie na 
poziomie zarządzeń wewnętrznych dyrektora ośrodka 
w Gostyninie.

Chciałbym podkreślić, że w 2017 r. Krajowy 
Mechanizm Prewencji Tortur przygotował obszer-
ny materiał będący analizą prawomocnych orzeczeń 
sądowych za stosowanie tortur w latach 2008–2015, 
które związane były z wymierzeniem kary pozba-
wienia wolności funkcjonariuszom publicznym za 
stosowanie tortur. W tym czasie, w ciągu tych 8 lat 
skazano 33 funkcjonariuszy Policji w 22 sprawach 
karnych. Jeżeli mówię o torturach, to mówię napraw-
dę o torturach. Nie mówię o sytuacji, kiedy funk-
cjonariusz przekracza granicę stosowania środków 
przymusu bezpośredniego, np. w czasie demonstra-
cji czy w czasie zatrzymania danej osoby, ale mó-
wię o sytuacji, kiedy funkcjonariusze Policji gdzieś 
w izolacji, w pomieszczeniach zamkniętych stosują 
przemoc w stosunku do osób pozbawionych wolno-
ści, upokarzają je, zmuszają je do zeznań i stosują 
metody, których nie można określić inaczej, jak tor-
tury. Tak jak powiedziałem, w ciągu tych 8 lat ska-
zano 33 funkcjonariuszy Policji. Uważam, że skoro 
żyjemy w państwie, w którym mówi się o tym, że 
mamy być pomni czasów, kiedy prawa człowieka 
były w naszej ojczyźnie łamane, i dlatego ustanawia-
my katalog praw i wolności obywatelskich, dlatego 
ustanawiamy bezwzględny zakaz tortur, to musimy 
faktycznie dbać o to, żeby wyeliminować stosowanie 
tortur w Polsce.

Efektem badań mojego zespołu było duże wystą-
pienie do ministra sprawiedliwości, wskazujące, co 
należałoby zrobić, aby ten problem naprawić. I to są 
stosunkowo proste rzeczy: stała obecność adwokatów 
na posterunkach Policji; stały monitoring tego, co 
się dzieje na posterunkach, w tym także monitoring 
tych miejsc, które mogą nie być temu monitoringo-

Na podstawie protokołu dodatkowego do konwencji 
ONZ o zakazie tortur, nieludzkiego i poniżającego 
traktowania rzecznik praw obywatelskich ma zadanie 
stałego monitorowania wszystkich miejsc pozbawie-
nia wolności w Polsce, zarówno zakładów karnych, 
aresztów śledczych, jak i szpitali psychiatrycznych, 
domów pomocy społecznej, młodzieżowych ośrod-
ków wychowawczych, zakładów poprawczych itd., 
itd., wszystkich miejsc, w których osoba bez własnej 
woli pozbawiana jest wolności. Otrzymujemy także 
bardzo wiele skarg od osób pozbawionych wolności, 
w szczególności od osób osadzonych. I to jest dla 
nas wielkie wyzwanie, jak łączyć działania na rzecz 
prewencji, polegające na bieżącym monitorowaniu sy-
tuacji w tych miejscach, z działaniami polegającymi 
na odpowiadaniu za poszczególne skargi. W 2017 r. 
przedstawiciele Krajowego Mechanizmu Prewencji 
przeprowadzili łącznie prawie 100 wizytacji, z któ-
rych wyciągnęli określone wnioski i przedstawili je 
organom władzy.

Chciałbym podkreślić, że wciąż mamy sporo pro-
blemów: przeludnienie w więzieniach, sytuacja osób 
z niepełnosprawnościami, niskie standardy opieki 
zdrowotnej. To są te, powiedziałbym, najważniejsze 
problemy dotyczące samych więzień.

Jak mówię o przeludnieniu w więzieniach, to nie 
mówię tylko i wyłącznie o tym, że nie respektujemy 
normy, która jest nam od lat proponowana i reko-
mendowana przez komitet Rady Europy do spraw 
przeciwdziałania torturom, nieludzkiemu i poniża-
jącemu traktowaniu, a która mówi, że powinniśmy 
mieć 4 m2 na jednego więźnia, ale mówię także o tym, 
że w Polsce wciąż są więzienia, w których w celi 
przebywa ponad 10 osób. Proszę sobie wyobrazić, 
że ponad 10 osób – a byłem w takich celach 13-, 14-, 
15-osobowych – mieszka cały czas ze sobą w wielkim 
pomieszczeniu, bo to jest 50–60 m2. Tych kilkanaście 
osób przez 23 godziny na dobę przebywa razem ze 
sobą. To nie jest standard, który powinniśmy dopusz-
czać w państwie członkowskim Unii Europejskiej, 
państwie, które mieni się jako to, które przestrzega 
tak podstawowych praw. Tak więc wydaje mi się, że 
chociażby ograniczenie istnienia cel 10-osobowych 
powinno być niezwykle istotnym postulatem.

Ale skoro mówimy o niskich standardach opieki 
zdrowotnej, to chciałbym wspomnieć, że w 2017 r. 
dokładnie zbadaliśmy sprawę śmierci pani Agnieszki 
Pysz, która zmarła w areszcie śledczym w Warszawie 
w wyniku nieudzielenia pomocy medycznej. Nasze 
zbadanie sprawy doprowadziło do tego, że zaję-
ła się tym nawet Komisja Sprawiedliwości i Praw 
Człowieka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, a pan 
minister Patryk Jaki na forum komisji przepraszał 
matkę pani Agnieszki Pysz za to, co jej się stało. To są 
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(rzecznik A. Bodnar) oznacza, że musimy zapoznać się z nimi, przeczy-
tać dokładnie dokumenty, częstokroć ściągnąć akta 
i odpowiedzieć. To jest wielki wysiłek. To nie jest 
tak, że można w 5 minut odpowiedzieć obywatelom, 
że skargi nadzwyczajnej nie wniesiemy. Każdy ten 
wniosek wymaga wielkiego zaangażowania. I tu 
podkreślam, że rozpatrzenie wniosków w sposób 
rzetelny i odpowiedzialny, w rozsądnym terminie, 
przekracza obecne możliwości kadrowe i finansowe 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Uchwalając 
te zmiany, pominięto aspekt ekonomiczny, pomimo 
że apelowałem, także na forum tej Izby, o to, aby 
przyznać dodatkowe środki finansowe na rozpatry-
wanie skarg nadzwyczajnych. Apelowałem do pre-
miera o przesunięcie środków w budżecie rzecznika 
bądź o przyznanie na ten cel środków z rezerwy 
budżetowej. Nie uzyskałem pozytywnej odpowiedzi. 
Złożyłem wniosek o odpowiedni budżet na przyszły 
rok, ale – sądząc po doświadczeniach z tego tygo-
dnia i debacie, która przebiegała na forum Komisji 
Finansów Publicznych – nie jestem przekonany, czy 
faktycznie uda się to wywalczyć. A chciałbym pod-
kreślić, że to jest niezwykle ważne. Powierzanie 
dodatkowych obowiązków bez odpowiedniego fi-
nansowania niestety powoduje, że relacja między 
obywatelem a biurem rzecznika może być zakłó-
cona, ale to także jest kwestia budowania ogólnego 
zaufania do funkcjonowania państwa.

Mimo wszystko chciałbym się odnieść do samej 
instytucji skargi nadzwyczajnej. Zdaję sobie spra-
wę z wątpliwości konstytucyjnych dotyczących tej 
instytucji, z tego, że stwarza ona możliwość podwa-
żania prawomocnych orzeczeń i że ten okres 20 lat 
jest niezwykle długi. Sam wyrażałem te wątpliwości. 
Jednakże będąc urzędnikiem państwowym, odpowie-
dzialnym w stosunku do obywateli, nie mogę uznać, 
że instytucji tej nie będę stosował. Dlatego jak do 
tej pory skierowałem 2 skargi nadzwyczajne w spra-
wach dotyczących prawa spadkowego, w sprawach, 
w których, można powiedzieć, ta skarga może spełnić 
swoją oryginalną funkcję, czyli może stanowić wentyl 
bezpieczeństwa, który powinien mieć zastosowanie 
w absolutnie wyjątkowych przypadkach. I liczę, że 
w przyszłości skarga nadzwyczajna będzie stosowana 
tylko i wyłącznie w tego typu sprawach, tj. w takich, 
w których w inny sposób nie można naprawić sytuacji 
życiowej obywateli.

Szanowni Państwo, na sam koniec mojego wystą-
pienia chciałbym podzielić się refleksją na temat tego, 
dlaczego ludzie skarżą się do rzecznika praw obywa-
telskich. Skarżą się, bo są różne problemy w naszym 
państwie, stare i nowe. Skarżą się, bo są pokrzyw-
dzeni przez organy państwa lub też dyskryminowani 
w życiu społecznym czy gospodarczym. Dla każdego 
człowieka jego indywidualna krzywda jest najważ-
niejsza – możemy być mobingowanym pracowni-

wi poddane; rzetelny nadzór nad tym, co się dzieje 
z materiałami z monitoringu. Chciałbym podkreślić, 
że nie dostałem odpowiedzi od ministra sprawiedli-
wości. Apelowałem nawet do premiera, aby zmotywo-
wał ministra sprawiedliwości, ale odpowiedzi wciąż 
się nie doczekałem. Chciałbym powiedzieć jedno: 
jak mamy walczyć z torturami, skoro Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie poczuwa się do przeprowadze-
nia zmian w zakresie funkcjonowania naszego pań-
stwa, nie poczuwa się do zmian legislacyjnych oraz 
nie poczuwa się do tego, aby ten problem naprawić? 
Chciałbym podkreślić jeszcze raz, że konstytucja, 
preambuła, nasze doświadczenia historyczne zobo-
wiązują nas do tego, aby Polska była państwem cał-
kowicie wolnym od tortur.

Szanowne Panie i Szanowni Panowie Senatorowie! 
W ostatnich latach na rzecznika praw obywatelskich 
sukcesywnie nakładane są nowe zadania: realizacja 
mandatu Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, 
o którym mówiłem, tj. realizowanie tego mandatu 
od 10 lat; realizacja zasady równego traktowania, 
czyli przepisów antydyskryminacyjnych, które Polska 
wdrożyła w wyniku implementacji dyrektyw unij-
nych; monitorowanie wdrożenia konwencji o prawach 
osób z niepełnosprawnościami; a także monitoro-
wanie niewłaściwych działań Policji i innych służb, 
monitorowanie sytuacji funkcjonariuszy. Jak się spoj-
rzy na to z perspektywy, to wszystko to następowało 
w zasadzie bez przyznania wystarczających, dodat-
kowych środków finansowych. I moja poprzedniczka, 
i ja wielokrotnie powtarzaliśmy, że realizacja tego 
mandatu jest niezwykle utrudniona. W zasadzie to, 
że my staramy się wykonywać naszą pracę maksy-
malnie rzetelnie bez tych środków finansowych, za-
wdzięczam mojemu wspaniałemu zespołowi, moim 
wspaniałym dyrektorom, dyrektorkom, zastępcom, 
zastępczyniom, dyrekcji generalnej, którzy są tutaj ze 
mną, a którzy mają tę siłę, żeby motywować pracow-
ników do ciężkiej pracy. Chciałbym im za to bardzo 
serdecznie podziękować. (Oklaski)

Szanowne Panie i Panowie Senatorowie, ostat-
nia zmiana, według której rzecznik ma nowe zada-
nia, to przyznanie kompetencji do składania skargi 
nadzwyczajnej. Skarga nadzwyczajna była przed-
miotem dyskusji na forum tej Izby wielokrotnie. 
Ale chciałbym podkreślić, że po ostatniej zmianie 
legislacyjnej prawo do składania skargi nadzwyczaj-
nej w odniesieniu do, można powiedzieć, historii 
z przeszłości, czyli z ostatnich 20 lat, ma prokurator 
generalny oraz rzecznik praw obywatelskich. Jak 
do tej pory – a sprawdzałem statystyki na 22 listo-
pada – wpłynęło do nas 2 tysiące 407 wniosków 
o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Podkreślam: 
2 tysiące 407 wniosków. Każdy z tych wniosków 
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(rzecznik A. Bodnar) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tanie panu rzecznikowi?
Zgłosił się pan senator Klich.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Klich:
Mam kilka pytań, ale one są obszerne, więc pew-

nie w kilku turach…
Po pierwsze, mam nadzieję, że pan zna, Panie 

Rzeczniku, ten raport. To jest drugi z kolei raport 
przygotowany przez niezależne instytucje w Polsce 
pokazujący skalę represji aparatu państwa PiS w sto-
sunku do obywateli, o których pan mówił, to znaczy 
tych, którzy korzystają z konstytucyjnych praw i wol-
ności obywatelskich.

(Głos z sali: Tak jest.)
Pan wspomniał o tym, że obserwuje się w ostatnim 

czasie, że pan obserwuje w ostatnim czasie, zwięk-
szoną skalę zdarzeń, w których nie są przestrzegane 
prawa obywatelskie, w tym wolność zgromadzeń. 
W tym raporcie jest mowa o tym, że do niezależ-
nych instytucji wpłynęły informacje o ok. 1 tysiącu 
takich przypadków. Według moich szacunków tych 
przypadków jest ponad 2 tysiące, bo nie wszyscy 
się zgłaszają. Mowa m.in. o tym, co z okien tej Izby 
było najbardziej widoczne, czyli o protestach pod 
Sejmem…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Se-
natorze, przepraszam, ale miało być pytanie. Dyskusja 
jeszcze będzie.)

…o protestach w obronie niezależnych sądów, 
o działalności ulicznej itd. To wszystko widzieliśmy 
gołym okiem. 

Czy pan ma statystyki, a jeśli pan ma, to proszę 
o ich podanie, jak wygląda skala represji w stosunku 
do tych, którzy korzystają z konstytucyjnego prawa 
do zgromadzeń, broniąc tego prawa przed aparatem 
państwa? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny 

Panie Senatorze!
Ja oczywiście jestem w stałym i regularnym kon-

takcie z wszystkimi organizacjami pozarządowymi, 
które mogą czuć się dotknięte stosowaniem prawa 
o zgromadzeniach, a także mogą czuć się dotknię-
te działalnością policji. Można powiedzieć, że taką 

kiem; emerytem, którego dotknęła ustawa represyjna 
z 16 grudnia 2016 r., przez co stracił on dużą część 
uprawnień emerytalnych; rolnikiem, który został po-
zbawiony ojcowizny w wyniku działania specustawy 
drogowej; ojcem, który nie ma kontaktu z własnymi 
dziećmi; przedsiębiorcą spierającym się z urzędem 
skarbowym; mieszkańcem, któremu niedaleko od 
domu wybudowano fabrykę akumulatorów. Każda 
historia jest inna i nie można jednej przedkładać nad 
drugą, dokonywać ich ważenia, bo każdy z tych oby-
wateli zasługuje na wysłuchanie i reakcję. I każdy 
zasługuje na ochronę konstytucyjną jego praw i wol-
ności. Ale chciałbym podkreślić, że rolą rzecznika 
praw obywatelskich nie jest potakiwanie obywatelom 
i mówienie każdemu, że faktycznie każdego obywate-
la, który zwrócił się do rzecznika, spotkała krzywda. 
Bo czym innym jest nasze subiektywne poczucie, że 
zostaliśmy pokrzywdzeni, a czym innym jest ocena 
dokonywana w świetle konstytucji i standardów praw 
człowieka wynikających z ratyfikowanych umów 
międzynarodowych. Rzecznik ma za zadanie nie tyl-
ko pomagać, ale także musi to robić profesjonalnie. 
Do tego musi mieć świetnych fachowców – a tym 
akurat, jak powiedziałem, mogę się poszczycić. Ale 
aby pomagać, rzecznik musi także działać w ekosys-
temie demokratycznego państwa prawnego. Bo jeśli 
następuje erozja i rozchwianie tradycyjnych instytucji 
państwa demokratycznego, to staje się to trudniejsze. 
Dzieje się tak, jeśli zawodzi dialog w stanowieniu pra-
wa, jeśli zawodzą konsultacje społeczne albo ich nie 
ma, jeśli nie szuka się kompromisowych rozwiązań, 
jeśli brakuje współpracy między konstytucyjnymi 
organami państwa. Nie można mieć gwarancji demo-
kratycznego państwa prawnego oraz przestrzegania 
praw i wolności jednostek, jeśli zawodzą mechanizmy 
ochrony praw i wolności, a są nimi niezależne sądy 
oraz niezależny Trybunał Konstytucyjny. Bez nieza-
leżnych instytucji, szczególnie sądów, obywatel jest 
skazany na arbitralność władzy, a jego prawa mogą 
nie być przestrzegane.

Chciałbym powiedzieć, że jako rzecznik będę 
robił wszystko, co w mojej mocy, aby obywatelom 
pomagać, będę szukał rozwiązań. Jeśli uda się pomóc 
kolejnej osobie, kolejnej grupie wykluczonej, to jest 
to warte każdego wysiłku. Będę domagał się także, 
konsekwentnie i stanowczo, respektowania ich praw 
obywatelskich, bo przestrzeganie praw obywatelskich 
jest obowiązkiem każdego organu państwa, a moją 
rolą jest o to się upominać, to przypominać i o to 
zabiegać. I nie ma to nic wspólnego – chciałbym to 
podkreślić – z polityką. Jest to po prostu moje świa-
dectwo rzetelnego wykonywania zadania, które zo-
stało mi powierzone przez Sejm i Senat w połowie 
2015 r. Dziękuję za uwagę.(Oklaski)
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(rzecznik A. Bodnar) W każdym razie w kontekście demonstracji docho-
dziło do takich sytuacji, które absolutnie nie powinny 
mieć miejsca. One zostały opisane w raporcie, były 
przedmiotem mojego wystąpienia. Wydaje mi się, 
że jedna z takich najbardziej ilustracyjnych sytuacji 
miała miejsce 11 listopada 2017 r., kiedy to prewen-
cyjnie zatrzymano osoby związane z Obywatelami 
RP i wywieziono je na posterunek Policji przy ul. 
Smolnej, w związku z czym nie mogły one później 
korzystać ze swoich praw do uczestniczenia w zgro-
madzeniu. Ja tę sprawę wyjaśniałem. Później została 
ona też wyjaśniona przez sąd, została oceniona jako 
naruszenie prawa w kontekście pozbawienia wolności 
osobistej, nawet na te kilka godzin. Tak że niestety 
w niektórych z tych sytuacji widać takie, powiedział-
bym, nierównomierne podejście ze strony Policji oraz 
prokuratury do tego typu spraw. Można powiedzieć, 
że zwiększono aktywność ze strony Policji i proku-
ratury w odniesieniu do jednych demonstrantów, 
a zmniejszono w stosunku do drugich.

Co do statystyk to nie mogę powiedzieć, że mam 
teraz, w tym momencie, bardzo konkretne statysty-
ki. My raczej staramy się analizować każdą sprawę, 
która do nas trafia, możliwie dogłębnie, a następnie 
wyciągać z tego wnioski. Efektem tego raportu jest 
przedstawienie szeregu rekomendacji co do tego, ja-
kich zmian należałoby dokonać w prawie o zgroma-
dzeniach, a także w sposobie działania Policji i pro-
kuratury. No i, niestety, te rekomendacje do dzisiaj 
nie zostały wykonane.

(Senator Bogdan Klich: Mogę dopytać, Panie 
Marszałku?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Klich:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Muszę dopytać, dlatego że w tym raporcie jest 

taki wykres. On jest niezwykle istotny, bo pokazuje, 
że w ślad za wszystkimi demonstracjami odbywają-
cymi się pod Sejmem i Senatem… Przypomnę, że 
najważniejsze miały miejsce w grudniu 2016 r., kiedy 
w nielegalny sposób został uchwalony budżet, potem 
w lipcu 2017 r., kiedy były przyjmowane 3 ustawy 
likwidujące niezależność polskiego sądownictwa, na-
stępnie w grudniu 2017 r. – to była kolejna fala demon-
stracji. Mniej więcej miesiąc później, a zatem w sierp-
niu i wrześniu 2017 r. oraz w styczniu i lutym 2018 r. 
nastąpił raptowny – to jest ta czerwona linia – wzrost 
liczby represji w stosunku do obywateli biorących 
udział w tych legalnych zgromadzeniach. W więk-
szości są oni wzywani na przesłuchania, wcześniej 
poddawani, że tak powiem, legitymowaniu…

główną praprzyczyną większości z tych spraw są 
2 sytuacje. Po pierwsze, organizowanie kontrmani-
festacji w stosunku do manifestacji odbywających się 
dziesiątego każdego miesiąca…

(Głos z sali: 3-dniowe…)
…które się odbywały…
(Głos z sali: Właśnie.)
…i liczne legitymowanie, zatrzymywanie obywa-

teli w tym kontekście. Po drugie, protesty związane 
z Puszczą Białowieską…

(Senator Bogdan Klich: Przed Sejmem i przed 
Senatem…)

I jeszcze oczywiście wydarzenia z 16, 17 
i 18 grudnia 2016 r. jako trzecia przyczyna. I teraz 
tak. To, co my staramy się w tych sytuacjach ro-
bić, to przyjmować następującą metodę działania.  
Po pierwsze, staramy się interesować tymi sprawami 
na etapie działań policji oraz na etapie działań pro-
kuratury. Staramy się te historie, można powiedzieć, 
wyjaśniać, staramy się interweniować, poszukiwać 
odpowiedzi, głównie ze strony policji. Zrobiliśmy 
takie, można by powiedzieć, kompleksowe podsumo-
wanie tego stanu rzeczy. Ono jest w naszym raporcie, 
który wydaliśmy w tym roku, a który odnosi się do 
wolności organizowania pokojowych zgromadzeń. 
To jest kompleksowy raport, który przedstawia te 
wszystkie zagrożenia i konsekwencje organizowania 
zgromadzeń. To jest pierwsza sprawa.

Następnie chciałbym wskazać, że te sprawy trochę 
– mówię w cudzysłowie – giną nam z pola widzenia 
w momencie, kiedy są już przed sądem, ponieważ 
rzecznik praw obywatelskich w odniesieniu do spraw 
wykroczeniowych oraz spraw karnych nie może in-
gerować w tok toczącego się postępowania. Ustawa 
o rzeczniku mówi wyraźnie, że jeśli chodzi o spra-
wy cywilne, sądowoadministracyjne, to możemy się 
przyłączać, możemy występować z powództwami, 
skargami administracyjnymi, natomiast nie możemy 
tego robić, jeśli chodzi o sprawy karne. Te sprawy, 
niektóre z nich, i tak do nas trafiają, pojawiają się 
na etapie kasacyjnym. Ale akurat tak się składa, że 
w przypadku tych spraw, w przypadku dużej ich 
części, sądy, można powiedzieć, stają na wysokości 
zadania i oceniają je poprawnie z punktu widzenia za-
gwarantowania wolności organizowania pokojowych 
zgromadzeń. No, jako rzecznik praw obywatelskich 
nie mogę mieć pretensji o to, że później nie mogę 
składać kasacji, jeżeli sądy wcześniej zareagowały i te 
sprawy należycie oceniły. Faktycznie, tych orzeczeń 
i tych spraw było stosunkowo wiele, no ale oczywiście 
nie we wszystkich przypadkach tak się działo. I tak 
np. jeśli chodzi o Puszczę Białowieską i protesty, któ-
re tam się odbywały, udało nam się skierować kilka 
kasacji do Sądu Najwyższego.
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(senator B. Klich) pociesza mnie w tym zakresie rola sądów, aktywna 
postawa sądów, to, że sądy w większości przypadków 
potrafiły pokazać, na czym polega ochrona wolności 
osobistej oraz wolności organizowania pokojowych 
zgromadzeń w tego typu sytuacjach.

(Senator Bogdan Klich: Bardzo dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Moje pytania dotyczą 2 ustaw, jedna zwana jest 

inwigilacyjną, druga – antyterrorystyczną, które we-
szły w życie w 2016 r. i zostały przez pana rzecznika 
zaskarżone. Trybunał Konstytucyjny nie był łaskawy 
zająć się tymi wnioskami, a dotyczą one, no, bardzo 
drażliwych spraw, pobierania danych internetowych, 
telekomunikacyjnych, pocztowych, ograniczenia ta-
jemnicy zawodowej, notarialnej i adwokackiej, jest 
tu kwestia kontroli pobierania danych, w istocie pra-
wa do nieograniczonego pobierania naszych danych 
wrażliwych. Podobnie jest w przypadku ustawy an-
tyterrorystycznej. Czy biuro rzecznika, rzecznik ma 
wiedzę, jaka jest skala inwigilacji obywateli i czy 
w ocenie rzecznika te ustawy dały narzędzia, które 
władza w sposób nadmierny wykorzystuje wobec 
obywateli? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że to jest fundamentalne pytanie do-

tyczące granic ochrony naszego prawa do prywat-
ności oraz tego, co się dzieje z naszym porządkiem 
konstytucyjnym. Tak jak pan senator słusznie za-
uważył, ja faktycznie te ustawy po ich przyjęciu 
zaskarżyłem do Trybunału Konstytucyjnego. Do 
tzw. ustawy inwigilacyjnej, czyli nowelizacji prawa 
telekomunikacyjnego, oraz ustawy antyterrorystycz-
nej należy jeszcze dodać niezwykle ważną ustawę, 
a mianowicie nowelizację kodeksu postępowania 
karnego, która to nowelizacja zlikwidowała zakaz 
wykorzystywania tzw. owoców zatrutego drzewa, 
czyli pozwoliła na wykorzystywanie dowodów zdo-
bytych w sposób nielegalny, m.in. w wyniku niele-
galnej inwigilacji. Problem, jeśli chodzi o te ustawy, 
według mnie polega na tym… Ja je zaskarżyłem 
do trybunału, a następnie obserwowałem proces. 

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Se-
natorze, pytanie.)

…i wreszcie stosowane są w stosunku do nich 
rozmaite kary przedprocesowe w stylu mandatów. 
Czy państwo mają dane w tych sprawach? Pytam, 
bo one są kluczowe z punktu widzenia pracy, którą 
tutaj wykonujemy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Senatorze, tak, mamy takie dane. 

Chciałbym, żebyśmy spojrzeli do raportu rzeczni-
ka, do tej książki zawierającej raport, na strony od 
262 do 267. Poświęcamy tam ładnych kilka stron na 
opisanie tych najważniejszych, podstawowych kwe-
stii związanych ze zgromadzeniami. Podkreślam, że 
w każdej z tych spraw staraliśmy się interweniować. 
Dostrzegaliśmy różnego rodzaju sankcje, które były 
stosowane wobec uczestników zgromadzeń: rekwi-
rowanie sprzętu, legitymowanie osób, następnie kie-
rowanie wniosków o wydawanie nakazów zapłaty, 
prowadzenie spraw przed sądami, brak ochrony dla 
niektórych zgromadzeń ze strony Policji. Jeżeli mó-
wimy o 2016 r., to jednym z większych problemów 
było upublicznianie twarzy uczestników zgromadzeń 
przez Policję. Moim zdaniem Policja nie ma do tego 
prawa, nie ma podstawy prawnej, żeby w ten sposób 
poszukiwać uczestników zgromadzeń. Ten problem 
też nie został do dzisiaj rozwiązany. Co ciekawe, tak-
że ostatnio, w kontekście manifestacji 11 listopada 
2018 r., Policja opublikowała twarze tych osób, które 
posługiwały się racami, a w odniesieniu do nich moim 
zdaniem też nie ma podstawy, żeby ich poszukiwać 
poprzez stronę internetową.

To wszystko, to, że my ten raport przygotowali-
śmy, to, że tyle czasu temu poświęcamy, jest związane 
właśnie z tym, że widzimy zwiększenie zaintereso-
wania ze strony Policji, nierównowagę, jeśli chodzi 
o ochronę prawną. Ale to, co dla nas jest najważniej-
sze, to pokazanie, jak to się ma do standardów praw 
człowieka. To wszystko, o czym mówimy, wywołuje 
tzw. skutek mrożący – doktryna praw człowieka zna 
pojęcie „skutek mrożący” – czyli to, że osoby, które 
mogą być narażone na różnego rodzaju sankcje ze 
strony organów państwa, nie zdecydują się na wzięcie 
udziału w demonstracji, nie zdecydują się na pójście 
na manifestację, bo wiedzą, że mogą je spotkać róż-
nego rodzaju sankcje. Ale gdy patrzę niejako z lotu 
ptaka na całość funkcjonowania państwa, to bardzo 
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(rzecznik A. Bodnar) ni, a sądy moim zdaniem nie mają wystarczających 
uprawnień w tym zakresie.

(Senator Sławomir Rybicki: Chciałbym dopytać, 
jeżeli można.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Sławomir Rybicki:
Jeżeli dostępne są dane dotyczące billingów,  

bo te dane pewnie są dostępne, czy zechciałby pan 
powiedzieć, jaka jest tu skala i czy ta skala rośnie, 
czy maleje.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Nie potrafię w tym momencie przytoczyć z pa-

mięci, ale mam wrażenie, że jeśli chodzi o te dane, to 
utrzymuje się to, o ile dobrze pamiętam, na w miarę 
stabilnym poziomie. Ten poziom zawsze był dość 
wysoki, bo w przypadku tych danych to przekraczało 
ponad milion sprawdzeń rocznie. Ale moim zdaniem 
nie można z nich wyciągać nadmiernych wniosków, 
bo tak naprawdę nie wiemy i nie możemy się tego 
dowiedzieć z danych statystycznych, kogo dotyczyły 
te sprawdzenia. I tak np. w przypadku poszukiwania 
osoby zaginionej Policja sprawdza 100 osób czy ty-
siąc osób i ich billingi, ale nie wiemy, czy to samo 
się nie dzieje w stosunku do działaczy organizacji 
pozarządowych, polityków, w stosunku do, nie wiem, 
dziennikarzy czy adwokatów itd. Trudno jest z tak 
ogólnych danych wyciągnąć wnioski, co tak naprawdę 
się za nimi kryje i w jaki sposób możliwość dokony-
wania sprawdzeń billingowych jest wykorzystywana.

A jeśli chodzi o stosowanie podsłuchów i kon-
troli operacyjnej, to jest zazwyczaj na poziomie kil-
kudziesięciu tysięcy rocznie. I też znowu trzeba by 
było się przyglądać bardzo konkretnym sprawom, 
żeby wyciągać z tego daleko idące wnioski. Ja tych 
danych nie posiadam i nie chciałbym tutaj tworzyć 
jakiegoś fałszywego obrazu rzeczywistości. Jedyne, 
co mogę powiedzieć, to to, że cały system jest dalece 
sprzeczny ze standardami praw człowieka. I też warto 
powiedzieć, że wiem, że organizacje pozarządowe 
przygotowały kompleksowe skargi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka, które tego dotyczą. Takie 
sprawy wcześniej były rozpoznawane przez trybunał 
w Strasburgu, tak że pewnie musimy się spodziewać, 
że trybunał w Strasburgu się tym problemem zajmie.

Ale niezależnie od tego, ja naprawdę apeluję o to, 
aby przyjrzeć się opinii Komisji Weneckiej. Komisja 
Wenecka wykonała olbrzymią pracę, jeśli chodzi 
o ocenę naszych przepisów inwigilacyjnych, i w za-

Po pierwsze, obserwowałem zmianę w składzie 
orzekającym w trybunale – zmianę, która moim 
zdaniem nie była zgodna z wewnętrznymi przepi-
sami funkcjonującymi w trybunale – a po drugie, 
obserwowałem, że w procesie rozpoznawania tych 
spraw orzekać będą osoby nieuprawnione do orzeka-
nia. Składałem odpowiednie wnioski o wyłączenie 
tych osób z orzekania. Niestety tak się nie stało. 
I można powiedzieć, że te 2 argumenty przesądzi-
ły o tym, żebym wycofał te sprawy z Trybunału 
Konstytucyjnego. I powiem szczerze, że zrobiłem 
to z wielkim żalem, ale jednocześnie z wielką odpo-
wiedzialnością, ponieważ obawiałem się, że wydanie 
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego doprowadzi 
do swoistej legitymizacji tego stanu rzeczy i wręcz 
zmieni nasz sposób interpretowania konstytucji, 
gdyż w obiegu będziemy mieli opublikowane orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, które będzie 
zmuszało nas do innej interpretacji.

Jeżeli już mówimy o tych kwestiach, to warto 
pamiętać również o tym, że w tym zakresie została 
wydana opinia Komisji Weneckiej, która komplekso-
wo ocenia zagadnienia związane z inwigilacją. I ta 
opinia Komisji Weneckiej wskazuje, co należałoby 
poprawić w polskim systemie prawnym. Wydaje mi 
się, że najważniejsza rzecz to jest w ogóle stworzenie 
niezależnego organu, który kontrolowałby działalność 
służb specjalnych, bo obecna kontrola sądowa wydaje 
się być niewystarczająca. Kontrola sądowa obecnie, 
jeżeli chodzi o korzystanie z billingów, danych geo-
lokacyjnych oraz danych internetowych, polega tylko 
i wyłącznie na tym, że Policja oraz służby specjalne 
mają przekazywać raz na pół roku dane statystycz-
ne. I tyle, i na tym się kończy. Nawet nie jesteśmy 
w stanie z tych danych statystycznych wyciągnąć 
wniosków, co to tak naprawdę oznacza. Jeśli cho-
dzi o stosowanie podsłuchów i kontroli operacyjnej, 
to procedura jest inna, ponieważ za każdym razem 
powinna być albo uprzednia zgoda sądu, albo przy-
najmniej następcza zgoda sądu.

Myślę, że jest za wcześnie… że w momencie, kie-
dy nie ma tego niezależnego organu, a ja mam też 
ograniczone możliwości dopytywania się w takich 
sytuacjach, trudno jest powiedzieć, jak ta inwigila-
cja przebiega w praktyce. Proszę zauważyć, że my 
zazwyczaj jako opinia publiczna dowiadywaliśmy się 
o takich sytuacjach wtedy, kiedy nastąpił jakiś, nie 
wiem, wyciek danych czy wyciekła jakaś informa-
cja na ten temat. Natomiast ja uważam, że to, czego 
w Polsce brakuje, to najzwyczajniej w świecie po-
rządnego systemu i porządnych regulacji, gdyż ich 
brak stwarza właśnie nadmierną możliwość ingerencji 
w nasze prawo do prywatności. I tak długo, jak dłu-
go ten organ nie powstanie, będziemy tym zagroże-
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(rzecznik A. Bodnar) Parlamentu Europejskiego, a następnie Rady Unii 
Europejskiej. I ta debata była poświęcona, można po-
wiedzieć, przeglądowi sytuacji, tego, co się w Polsce 
aktualnie dzieje. Występował wiceprzewodniczący 
Komisji Europejskiej Frans Timmermans, następ-
nie był przewidziany minister Ziobro, ale minister 
Ziobro nie pojawił się w Brukseli. Później zabrali 
głos: przedstawiciel Komisji Weneckiej, przedsta-
wiciel Europejskiej Sieci Rad Sądownictwa, moja 
osoba; a później jeszcze były głosy przedstawicieli 
organizacji pozarządowych oraz środowiska akade-
mickiego. Dyskusja odnosiła się przede wszystkim 
do Polski i oczywiście do sytuacji związanej z Sądem 
Najwyższym, Krajową Radą Sądownictwa, sądami 
powszechnymi.

Ale oczywiście to, co jest przedmiotem zainte-
resowania instytucji europejskich, to jest sytuacja 
dotycząca praworządności na Węgrzech. Węgry są, 
myślę, przedmiotem szczególnego zainteresowania 
od lat, ale, jak myślę, ostatnio szczególnie. Pojawiały 
się także głosy na temat tych zagrożeń dla prawo-
rządności – ale oczywiście tu jeszcze odpowiednie 
procedury nie zostały wszczęte – w odniesieniu do 
Bułgarii oraz Rumunii, a także w kontekście Włoch. 
Myślę, że sytuacja węgierska jest odmienna od naszej 
zarówno ze względu na to, że przemiany odbywają 
się tam już od wielu lat, jak i ze względu na to, że to, 
co ostatnio budzi szczególne zainteresowanie, to są 
2 kwestie. Po pierwsze, ograniczenie wolności aka-
demickiej, czyli tak naprawdę pozbawienie możliwo-
ści działania Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego 
w Budapeszcie – jest to, moim zdaniem, wydarze-
nie bez precedensu, że wpływa się na działalność 
niezależnego uniwersytetu – a po drugie sytuacja 
organizacji pozarządowych zajmujących się pomocą 
dla migrantów i uchodźców. Mam znajomych, którzy 
pracują w takich organizacjach. Skala represji w sto-
sunku do nich jest naprawdę niezwykle poważna.

Oczywiście główna debata dotyczyła Polski. Różne 
opinie były wyrażane. Ja w swoim wystąpieniu zwró-
ciłem uwagę szczególnie na sytuację Krajowej Rady 
Sądownictwa i tryb jej funkcjonowania, a w konse-
kwencji zagrożenie dla prawa do niezależnego sądu. 
To, co jest tu bardzo ważne, to postępowania dyscy-
plinarne dotyczące sędziów. Faktycznie jest tak, że 
do biura rzecznika wpływają skargi od organizacji 
sędziowskich, od samych sędziów, które są związane 
z aktualną sytuacją. Mianowicie mamy obecnie do 
czynienia z postępowaniami, które są w fazie wyja-
śniającej, ale w takiej fazie wyjaśniającej, która jakby 
pozwala na wezwanie sędziów i ich przesłuchanie 
w charakterze świadków przez rzeczników dyscy-
plinarnych. Rzecznicy dyscyplinarni są powoływani 
na kadencję przez ministra sprawiedliwości na mocy 
indywidualnej decyzji. Są to sędziowie, ale powoły-
wani przez ministra sprawiedliwości.

sadzie ta praca sprowadza się do tego, że leży na pół-
ce, to znaczy, nie jest przedmiotem stałej debaty, a to 
jest najlepsze świadectwo, co można byłoby w Polsce 
zmienić i w jakim zakresie. Dziękuję.

(Senator Sławomir Rybicki: Dziękuję.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, Panie Rzeczniku, byłem świad-

kiem pańskiego udziału w posiedzeniu komisji 
w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Jestem pod 
wrażeniem pańskiej nienagannej angielszczyzny – za 
co dziękuję, to było piękne – ale również bardzo rze-
czowego i merytorycznego wystąpienia, które spotka-
ło się również z uznaniem europarlamentarzystów nie 
tylko europejskich, ale i kolegów z koalicji rządzącej. 
To tyle tytułem wstępu.

Pan już dużo powiedział o Komisji Weneckiej. 
Chciałbym, żeby pan teraz troszeczkę przybliżył  
tę bardzo ważną debatę w Parlamencie Europejskim.  
To byłoby częścią pytania.

Ale mam też 2 pytania konkretne, niejako z punk-
tu widzenia naszych wyborców. Mianowicie czy po-
dobne problemy, o których była debata w Parlamencie 
Europejskim w ubiegły wtorek, mają jakieś inne kra-
je Unii Europejskiej lub inne kraje demokratyczne?  
To jest pierwsze pytanie, dotyczące oczywiście pra-
wodawstwa.

I drugie pytanie, już bardzo konkretne. Czy do 
pana rzecznika wpływają skargi na postępowania 
dyscyplinarne w stosunku do sędziów? I, jeżeli one 
są, z jakiego powodu są kierowane?

To są te 2 pytania. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Dziękuję za miłe słowa dotyczące mojego wy-

stąpienia na forum Komisji LIBE Parlamentu 
Europejskiego.

To była debata zorganizowana w ramach pro-
cedury badania praworządności w Polsce. Komisja 
LIBE przygotowuje teraz raport, który, jak rozu-
miem, będzie podstawą dalszych działań ze strony 
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(rzecznik A. Bodnar) łu cywilnego odwoławczego do wydziału cywilnego 
pierwszoinstancyjnego. Z punktu widzenia sędziego 
może nie jest to typowe przesunięcie między wyższą 
a niższą instancją, ale jeśli chodzi o prestiż zawodo-
wy, to ma to określone znaczenie. I tę sprawę staramy 
się też – powiedziałbym, że w dialogu z prezes Sądu 
Okręgowego w Krakowie – wyjaśniać. W każdym 
razie ja uważam, że te postępowania dyscyplinarne, 
chociaż są one na etapie wyjaśniania, znowu powo-
dują zagrożenie polegające na tzw. mrożącym skutku 
dla funkcjonowania sądów. Te możliwości działania, 
praktyka, także powstanie Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego – to wszystko to są bardzo konkretne 
zagrożenia dla niezależności orzeczniczej. I bardzo 
dobrze, moim zdaniem, że budzą one zainteresowanie 
opinii publicznej. Powinny też budzić zainteresowanie 
moje jako rzecznika, ponieważ na koniec ucierpi na 
tym obywatel, który nie będzie miał prawa do nieza-
leżnego sądu. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Adam Bielan)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o sprawę, któ-

rą poruszył pan w swoim sprawozdaniu. Mianowicie, 
jeżeli dobrze zrozumiałem, powiedział pan o znaczą-
cym wzroście liczby przestępstw tzw. z nienawiści 
czy na tle rasowym. Prosiłbym o możliwie precyzyjne 
podanie danych, bo jestem tą informacją nieco zasko-
czony z tego względu, że pracując w Ministerstwie 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2016–2017 
i jeszcze na początku roku 2018, bardzo intereso-
wałem się tymi sprawami, bo informacje o incyden-
tach docierały do ministerstwa, myśmy je bardzo 
skrupulatnie monitorowali. Jednak te dane od Policji, 
którymi wtedy dysponowałem, nie wskazywały na 
jakiś znaczący wzrost, zwłaszcza że liczba studentów 
zagranicznych w Polsce czy w ogóle obcokrajowców 
w Polsce znacznie wzrosła. Wzrost liczby tych prze-
stępstw był co najwyżej proporcjonalny, nawet nie, 
do wzrostu liczby cudzoziemców. 

I też nie bardzo rozumiem, już tak pod wzglę-
dem logicznym nawet… Bo powiedział pan, że ta 
liczba wzrosła, a zgłaszanych jest tylko 5% prze-
stępstw. To skąd pan wie, że 95% ma miejsce, skoro 
nie są zgłaszane? Czy jakieś badania są prowadzone?  
Bo teoretycznie coś takiego można ustalić, ale wy-
maga to bardzo skomplikowanych badań, żeby na 
podstawie 5% zgłoszonych stwierdzić, że jeszcze jest 
95%, które nie są zgłaszane.

Mamy obecnie, nazwałbym to, 5 typów takich 
spraw, które się toczą. Pierwszy typ to są sprawy, 
które dotyczą zadawania pytań prejudycjalnych przez 
sędziów. Sędziowie są pytani przez rzecznika dyscy-
plinarnego, czy faktycznie w danej sytuacji należało 
zadawać pytanie prejudycjalne, czy być może te py-
tania nie są przesadne. Ja to streszczam, ale do tego 
sprowadza się ta kwestia. Jest to sytuacja pani sędzi 
Maciejewskiej oraz sędziego Tulei.

Drugi typ to jest wyjaśnianie spraw, w przypad-
ku których rzecznik dyscyplinarny ma wątpliwości 
co do tego, czy sędziowie nie przekroczyli czasami 
granic uzasadnienia poprzez odnoszenie się w uza-
sadnieniu do sytuacji politycznej. Jest to sytuacja 
sędziego Jęksy, który wydał wyrok uniewinniający 
panią Jaśkowiak. Tam rzekomo, zdaniem rzecznika 
dyscyplinarnego, należy wyjaśnić to, że w uzasadnie-
niu do orzeczenia pojawiły się komentarze polityczne 
ze strony sędziego.

Trzeci typ spraw związany jest z aktywnością 
publiczną sędziów. Są to sprawy dotyczące przede 
wszystkim sędziego Krystiana Markiewicza, prze-
wodniczącego Iustitii, sędziego Przymusińskiego oraz 
sędziego Tulei, którzy są wzywani na przesłuchanie 
przez rzecznika dyscyplinarnego, sędziego Radzika, 
w związku z ich komentarzami na temat reformy 
sądownictwa. Te sprawy mają dodatkowy wymiar, 
ponieważ w jednym przypadku, w przypadku prze-
słuchania sędziego Tulei, z tego przesłuchania został 
wykluczony adwokat sędziego Tulei, pan mecenas 
Jacek Dubois, który złożył zresztą osobną skargę do 
biura rzecznika, twierdząc, że w tym kontekście mo-
gło zostać naruszone prawo do obrony i że sytuacja 
wykluczenia adwokata z możliwości przesłuchania 
świadka jest bezprecedensowa.

Wreszcie czwarty typ spraw. Są to sprawy, które 
dotyczą sędzi Frąckowiak oraz sędziego Arkadiusza 
Krupy, sprawy związane z używaniem togi oraz łań-
cucha sędziowskiego poza salą sędziowską w czasie 
symulacji czy, jak to zostało nazwane przez rzecznika 
dyscyplinarnego, parodii rozprawy sądowej. Chodziło 
tu o festiwal Pol’and’Rock w Kostrzynie nad Odrą. 
Sędziowie muszą składać wyjaśnienia dotyczące tego, 
w jakim kontekście i dlaczego uczestniczyli w symu-
lacji rozprawy sądowej. To są te 4 typy.

Do tego dorzuciłbym jeszcze piąty typ, który jest 
troszeczkę inny, bo nie chodzi o postępowanie dys-
cyplinarne, ale sprawę sędziego Waldemara Żurka, 
którą też staramy się zajmować. Sędzia został prze-
niesiony bez swojej zgody z jednego wydziału sądu do 
drugiego wydziału sądu i twierdzi, że jest to sytuacja 
mogąca stanowić szykanowanie go za jego działal-
ność. Tym bardziej że to przesunięcie nie jest tylko 
i wyłącznie neutralne – jest to przesunięcie z wydzia-
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są słowa, słowa nienawiści. Bardzo ciekawa jest też 
analiza tego, z czego wynika, jakie są przyczyny tego, 
że ludzie tych przestępstw nie zgłaszają. I jest właśnie 
ten problem z brakiem zaufania do działania orga-
nów państwa. Bardzo ciekawa jest też analiza tego,  
co się dzieje z ludźmi, jak oni zaczynają zmieniać 
swój sposób postępowania, np. chodzą innymi ścież-
kami, innymi drogami, obawiając się tego, że spotkają 
ich różne przykrości.

Nie chciałbym tutaj zabierać zbyt dużo czasu, na 
początek grudnia zostaliśmy zaproszeni jako biuro 
przez Komisję Mniejszości Narodowych i Etnicznych 
Sejmu, żeby przedstawić ten raport, i tam będzie 
pogłębiona dyskusja na ten temat. Ale cieszę się,  
że podejmujemy tutaj ten temat, bo faktycznie, wokół 
niego powstaje sporo wątpliwości. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Pańczyk-Pozdziej.

Senator Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, dane statystyczne dotyczące 

pracy rzecznika praw obywatelskich znajdziemy 
w odpowiednich dokumentach, sprawozdaniach, 
zresztą częściowo pan te informacje podawał. Ja mam 
jednak takie pytanie. Jakiego typu sprawy nastręczają 
czy nastręczały państwu najwięcej problemów? Czy 
były to sprawy na linii petent  urząd, czy obywa-
tel  wymiar sprawiedliwości? I czy dużo było takich 
spraw wobec, których był pan absolutnie bezradny? 
To jest jedna kwestia.

(Rozmowy na sali)
Jeśli mogę, to chciałabym zadać kolejne pytanie. 

W ciągu swojej kilkunastoletniej posługi senatorskiej 
zaobserwowałam, że do mojego biura w zasadzie naj-
częściej zwracają się ludzie, o których się mówi, że 
są roszczeniowi, czyli tacy, którzy poprzez to, że byli 
lekkomyślni, że unikali pracy, znaleźli się w trudnej 
sytuacji życiowej, a bardzo rzadko zwracają się lu-
dzie, którzy nie z własnej przyczyny są w trudnej sy-
tuacji. Czy rzecznik praw obywatelskich monitoruje 
takie przypadki? Czy, mając różne instrumenty, stara 
się, że tak to brzydko określę, je wyłuskać? Dziękuję 
bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
To są bardzo trudne pytania, można powiedzieć, 

że to są takie pytania bardzo przekrojowe, dotyczą-
cej całej działalności rzecznika i różnych naszych 

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Mogę?
Dziękuję bardzo za to pytanie.
Ja myślę, że cała dyskusja dotycząca statystyk 

zawsze powoduje, można powiedzieć, napięcie. Bo 
kiedy się mówi w ogóle o tym, że problem istnieje, 
to zaraz jest to sprowadzane do dyskusji na temat sta-
tystyk i tego, że ta liczba utrzymuje się na podobnym 
poziomie. Dla mnie wzrost polega przede wszystkim 
na tym, że zmienia się skala… Można powiedzieć, że 
zmienia się dolegliwość tych przestępstw z nienawi-
ści, bo mamy znacznie więcej przestępstw z nienawi-
ści, które są przestępstwami fizycznymi, w stosunku 
do tego, co stanowi tylko i wyłącznie mowę niena-
wiści. Proszę zauważyć, że kiedy Policja przygoto-
wuje te statystyki kompleksowe, to ona włącza w nie 
wszystkie typy: art. 119, czyli przestępstwa przemocy 
fizycznej z nienawiści czy aktów nienawiści, jak rów-
nież art. 256 i 257 kodeksu karnego, czyli tzw. mowę 
nienawiści. I łącznie to się utrzymuje, faktycznie ma 
pan senator rację, na dość stałym poziomie, jednak 
wzrasta to, co jest najbardziej dotkliwe, czyli liczba 
aktów przemocy fizycznej z nienawiści. I teraz… 
Bardzo dobrze, że pan senator powiedział o działal-
ności Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
bo faktycznie były wręcz specjalne oświadczenia wy-
dawane przez Konferencję Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, która apelowała o to, żeby organy 
władzy kompleksowo się tymi sprawami zajmowały.

Mówiąc o tych badaniach… Staraliśmy się zrobić, 
w zasadzie robiliśmy pewne, można powiedzieć, pio-
nierskie badania na skalę całej Europy. Prowadziliśmy 
taki projekt wspólnie z OBWE, mianowicie badanie 
skali tzw. przestępstw z nienawiści, które nie są zgła-
szane. To jest tzw. zjawisko under-reporting, czyli 
występuje problem, ale ludzie z różnych powodów 
tego problemu nie zgłaszają. To jest badanie, które 
zostało przeprowadzone bardzo ciekawą metodą zi-
dentyfikowania 3 grup i dokładnego opisania, jak te 
grupy funkcjonują w naszej społeczności. Tu była 
to grupa Ukraińców, osób z Afryki Subsaharyjskiej 
oraz muzułmanów. Następnie przeprowadzono ba-
dania metodą, która polega na tym, że identyfikuje 
się osoby z poszczególnych grup narodowościowych, 
przeprowadza się z nimi pogłębiony wywiad, na-
stępnie to one muszą zidentyfikować kolejne osoby 
i później te kolejne osoby identyfikują kolejne. Czyli 
metodą kuli śnieżnej dociera się do danej populacji 
i przeprowadza się z tymi osobami pogłębiony wy-
wiad. I z tego wywiadu wyszło nam, że mniej więcej 
95% przestępstw z nienawiści nie jest zgłaszanych. 
Ja nie twierdzę, że to wszystko są sprawy związane 
z fizyczną nienawiścią, czyli ataki na tle narodowo-
ściowym, oczywiście w zdecydowanej większości to 
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(rzecznik A. Bodnar) bym, to wszystko w zależności od sytuacji… różnie 
to wygląda.

Niemniej jednak ja wychodzę z założenia, że dłu-
gofalowo musimy działać na rzecz wzmocnienia oby-
wateli, że potrzebne jest takie faktyczne myślenie, jak 
im pomóc. Ale nie tylko na takiej zasadzie, żeby dać 
pomoc, ale tak, żeby ta pomoc była skuteczna. Czyli, 
przykładowo, jak mówię o tych rzecznikach konsu-
mentów, to nie chodzi tylko o to, żeby te stanowiska 
stworzyć, ale o to, żeby ich odpowiednio wyposażyć, 
dokształcić i spowodować, że oni faktycznie będą 
odpowiednio działali.

Podam państwu taki przykład pokazujący, w jakiej 
jesteśmy sytuacji. Niedawno poznałem jednego eme-
rytowanego sędziego Sądu Najwyższego. Wybitna 
postać. Dżentelmen, siedemdziesiąt kilka lat. I on do 
mnie mówi: panie rzeczniku, a wie pan, ja też jestem 
rzecznikiem. Ja mówię: ale jak to? On mówi: no, bo ja 
jestem rzecznikiem konsumentów w jednym z miast 
niemieckich. Okazuje się, że w Niemczech wpadli 
na to, że tym rzecznikiem konsumenta niekoniecznie 
musi być ktoś na etacie, tylko może to być np. emery-
towany sędzia, który przecież i tak jest w stanie spo-
czynku i który mógłby w takich sytuacjach pomagać. 
Nie musi zajmować się wędkowaniem i opieką nad 
wnukami, tylko może się zająć wykorzystywaniem 
swojej wiedzy zawodowej. Tak że my musimy się 
zastanowić, jak te najlepsze wzory z innych państw 
do nas wprowadzić, i też chociażby wykorzystywać 
ludzi, których my przecież mamy i którzy mogliby 
obywatelom pomagać, rozwikływać te trudne sprawy.

Co do trudnej sytuacji życiowej, to absolutnie 
staramy się tym zajmować. Czasami bywa tak, że 
ta trudna sytuacja życiowa nie jest spowodowana 
przepisami prawnymi, tylko tym, że te przepisy nie 
są dostosowane do rzeczywistości. Czasami wymaga 
to nawet niezwykłego dialogu z organami władzy, 
aby danym osobom pomóc. Tutaj, jak patrzę na moich 
współpracowników… Pamiętam, jak chociażby pan 
dyrektor Nawacki i dyrektor Stefański z mojego biu-
ra pomagali pani, która została pozbawiona dziecka 
ze względu na argument, że jako osoba z niepełno-
sprawnością, na wózku, nie będzie w stanie się tym 
dzieckiem odpowiednio zająć. To naprawdę nam za-
jęło mnóstwo czasu, żeby doprowadzić do stworzenia 
systemu pomocy dla tej pani. Myślę, że także zainte-
resowanie innych organów państwa w tym pomogło. 
Czyli czasami nie chodzi tylko i wyłącznie o pismo, 
o wysłanie jakiegoś sygnału, ale właśnie o taką, moż-
na powiedzieć, większą czułość, takie zajęcie się.

W wielu też sytuacjach, kiedy takie osoby znalazły 
się w trudnej sytuacji nie z własnej winy, nie z wła-
snego powodu… Myślę, że najpoważniejsze problemy 
dotyczą osoby, które są dotknięte kryzysem zdrowia 
psychicznego, szczególnie w starciu z organami wy-
miaru sprawiedliwości. Taki typowy scenariusz: ktoś 

możliwości działania. Mnie się wydaje, że podsta-
wowy problem z bezradnością obywateli jest taki, że 
oni często nie wiedzą nawet, jakie mają możliwości 
działania w warunkach naszego państwa. Podam taki 
przykład. My dość intensywnie zajęliśmy się proble-
mem tzw. kredytów frankowych. Wiemy, że jest to 
temat budzący zainteresowanie obywateli, i stwier-
dziliśmy, że naszą rolą, razem z panią prof. Wiktorow, 
rzecznikiem finansowym, jest udzielenie obywate-
lom przynajmniej podstawowej informacji, co mogą 
z tymi kredytami zrobić. Zorganizowaliśmy spotka-
nia w 16 miastach, to były spotkania informacyjne, 
w każdym ze spotkań uczestniczyło 200–300 osób. 
I okazało się, że zdecydowana większość obywateli 
w ogóle nie wiedziała o istnieniu rzecznika finanso-
wego, o tym, jak wygląda procedura reklamacyjna 
i jak sobie z tym kredytem radzić. Myślę, że w Polsce 
sytuacja jest taka, że często budujemy różne instytu-
cje, tworzymy różne rozwiązania, ale później nieko-
niecznie się zastanawiamy, czy to w praktyce działa, 
czy obywatele mają faktyczny, rzeczywisty dostęp do 
pomocy prawnej, do rzeczywiście fachowej porady.

Z tym jest związany m.in. drugi problem, podob-
ny: w każdym powiecie są rzecznicy konsumentów, 
ale, jak się okazuje, w Poznaniu rzecznik konsumenta 
zatrudnia ponad 10 osób, ma całe biuro i aktywnie 
działa na rzecz praw konsumenta, a w niektórych mia-
stach rzecznik konsumenta jest zatrudniony na pół 
etatu i siłą rzeczy nie jest w stanie skutecznie pomóc, 
nie jest w stanie nawet odpowiednio się przygotować. 
I jak trafia do niego, przykładowo, emeryt, który kupił 
garnki za 5 tysięcy zł, to taki rzecznik nawet nie ma 
wystarczających, powiedziałbym, mocy przerobo-
wych na poziomie lokalnym, żeby mu pomóc. I z tego 
się tworzą kolejne problemy. Zdarza się też tak, że lu-
dzie trafiają do adwokatów, radców prawnych, którzy 
popełniają błędy, którzy nie zawsze są rzetelni, którzy 
nie są w stanie odpowiednio pomóc. I później czasami 
1 błąd przesądza o całym losie danego człowieka.

Wreszcie… Myślę, że to jest też doświadczenie 
państwa senatorów, że do państwa pewnie trafiają 
osoby… może nawet nie tyle roszczeniowe, ile osoby, 
które przeszły przez wszystkie instancje… Później 
państwo nawet do nas piszą, żebyśmy komuś pomogli. 
A my przeglądamy całą dokumentację i widzimy, że 
błędy zostały popełnione dawno temu i w zasadzie nie 
można już pomóc. Bo system prawny funkcjonuje tak, 
a nie inaczej, i jeżeli ktoś w odpowiednim momencie 
nie wykorzystał odpowiednich środków zaskarżenia, 
to nie można tej sytuacji po latach przywrócić, na-
wet jeżeli mamy poczucie niesprawiedliwości. Wtedy 
nawet państwu możemy odpowiedzieć, że się czymś 
nie zajmiemy, i jest pretensja do nas, że rzecznik nie 
jest w stanie się sprawą zająć. Tak że, powiedział-
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(rzecznik A. Bodnar) Jeżeli chodzi o prawo o prokuraturze, to myślę, że 
powody wycofania są dość podobne jak w przypadku 
ustaw, o których wcześniej mówiłem. Po pierwsze, 
jest to zmiana składu w Trybunale Konstytucyjnym, 
niezgodna z wewnętrznymi regulacjami, po drugie, 
zasiadanie w składzie osób, które są, moim zdaniem, 
nieuprawnione do orzekania. Trzeci powód to takie 
zdawanie sobie sprawy z tego, że wydanie orzeczenia 
w tej sprawie mogłoby spowodować legitymizację 
aktualnego stanu. Myślę, że mogłoby to utrudniać 
ewentualne późniejsze zmiany, a także działanie są-
dów w sprawach indywidualnych, szczególnie bez-
pośrednie stosowanie konstytucji.

Argumentem jest dla mnie także to, że w sprawie 
dotyczącej prawa o prokuraturze Komisja Wenecka 
wydała raport 11 grudnia 2017 r. Niedługo minie rok 
od wydania tej opinii. To jest opisane na stronie 672 
raportu. Komisja wskazała, że połączenie funkcji mi-
nistra sprawiedliwości i prokuratora generalnego nie 
spełnia standardów dotyczących procedury mianowa-
nia prokuratora generalnego oraz jego kompetencji. 
Komisja w pewnym sensie dostrzegła, że łączenie 
tych funkcji mieści się w granicach konstytucyjnych, 
ale trzeba by odpowiednio zadbać o, można powie-
dzieć, oddzielnie funkcji politycznych od funkcji 
polegających na staniu na straży praworządności. 
W szczególności zaniepokojenie może budzić to, że 
prokurator generalny może przekazywać określone 
informacje z toczących się postępowań przygoto-
wawczych konkretnym osobom bądź konkretnym 
mediom, tudzież to, że może wpływać na bieg po-
szczególnych postępowań czy obsadę prokuratury 
w poszczególnych sprawach. Wydaje mi się, że na 
obecnym etapie po prostu należy domagać się reali-
zacji, dopytywać, co rząd zamierza zrobić z opinią 
Komisji Weneckiej, także ze względu na zagrożenie 
dla praworządności i być może nieefektywność funk-
cjonowania prokuratury.

Skoro mowa o tych sytuacjach, o których powie-
działa pani senator, czyli związanych z mową nie-
nawiści czy atakami rasistowskimi, to podam jeden 
przykład. Po marszu z 11 listopada 2017 r. w odniesie-
niu do różnych sytuacji, które stanowiły przekroczenie 
obowiązujących przepisów, złożyłem zawiadomienie 
do prokuratury. Do dzisiaj niewiele się zdarzyło, tzn. 
do dzisiaj te osoby nie mają postawionych zarzutów, 
a te sytuacje moim zdaniem były dość ewidentne, jeśli 
chodzi o łamanie przepisów prawa. Zawsze w takich 
sytuacjach powstaje pytanie, czy jest tu jakiś ukryty 
interes, który powoduje, że prokuratura nie zajmuje 
się takimi sprawami wystarczająco intensywnie.

Jeśli chodzi o rozwiązanie tych problemów…  
Ja jestem zdania i zasada powinna być taka, że…  
Co do zasady nie powinno się prewencyjnie zakazy-
wać zgromadzeń. Nie może być tak, że na podstawie 
tego, iż mamy jakieś przypuszczenia, zakazujemy 

popełni jakieś przewinienie, coś ukradnie, coś popsu-
je, jest spisany przez policję, sprawa jest kierowana 
do sądu, ta osoba nie odbiera listów poleconych, bo 
nawet nie wie, jak odbierać listy polecone, nie ma, 
można powiedzieć, świadomości wagi ich odbiera-
nia, a później się okazuje, że jest, powiedziałbym, 
zaplątana w działanie młynów wymiaru sprawiedli-
wości. I nagle jest skazywana, trafia do aresztu, co 
jest wynikiem niezapłacenia przez nią grzywny. Takie 
historie się zdarzają. Później w granicach naszych 
możliwości, głównie poprzez kasację w sprawach 
karnych, staramy się niejako odkręcać los tych osób. 
Staramy się takie sprawy, na ile się da, identyfikować. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pani senator Zdrojewska.

Senator Barbara Zdrojewska:
Dziękuję bardzo.
Ja mam 2 pytania.
Po pierwsze, Panie Rzeczniku, jakby idąc za 

tym… Ominę sprawy, które były kierowane przez 
pana do Trybunału Konstytucyjnego. Chciałabym 
zapytać o przyczynę wycofania wniosku z trybunału. 
Chodzi o ustawę o prokuraturze. Myśmy zresztą też 
tak uczynili, wycofaliśmy nasz wniosek. Chciałabym 
zapytać o powody.

Druga sprawa. Chciałabym zapytać pana o opinię 
dotyczącą kolizji różnych dóbr, zagwarantowanych 
w konstytucji praw obywatelskich. Pierwsze to jest 
prawo do zgromadzeń. Drugie prawo wiąże się z wy-
darzeniami, których byłam świadkiem we Wrocławiu, 
w moim mieście 11 listopada, kiedy w święto naro-
dowe pewne grupy opanowywały miasto, obrażając 
prezydenta miasta, wykrzykując hasła rasistowskie 
itd. Chciałabym zapytać pana o możliwości rozwiąza-
nia tego problemu. Wydaje mi się, że jest to problem, 
który narasta. Z jednej strony mamy do czynienia 
z prawem do zgromadzeń, które jest bardzo ważnym 
prawem zagwarantowanym w konstytucji, a z dru-
giej – z prawem obywatela do bycia bezpiecznym we 
własnym mieście w trakcie manifestacji. Ważne jest 
też prawo do tego, żeby nie być obrażanym, i to, żeby 
nie były obrażane uczucia osób innych narodowości. 
Dziękuję bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
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(rzecznik A. Bodnar) coraz więcej skarg związanych z odorami. Ludzie 
skarżą się, tych skarg dość gwałtowanie przybywa. 
Jak to jest w ocenie pana rzecznika? My staliśmy się 
nie tylko wysypiskiem śmieci zagranicznych, ale tak-
że celem zrzutu dokuczliwych inwestycji, chociażby 
w zakresie hodowli. Czy te skargi docierają do pana 
rzecznika? Czy były podejmowane jakieś działania?

I na koniec chciałbym zapytać, jak pan ocenia, 
jako osoba odpowiedzialna za realizację konwencji 
do spraw praw osób niepełnosprawnych, sytuację 
osób niesamodzielnych w zakresie zabezpieczenia 
domowych usług opiekuńczych?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo za te obszerne i wnikliwe pytania.
Pierwsza sprawa: prawa migrantów zarobkowych. 

Przede wszystkim problem dotyczy oczywiście głów-
nie Ukraińców, którzy pracują w Polsce i których 
jest ok. 2 milionów. To jest, wydaje się, w ogóle naj-
większa od 70 lat migracja zarobkowa w Polsce. To 
jest zjawisko, które należy rozpatrywać nie tylko pod 
kątem prawnym, ale także jako zjawisko społecz-
ne, które trwale zmienia oblicze naszego państwa 
i wymaga również szczególnej odpowiedzialności ze 
strony organów władzy publicznej. Udało mi się na-
wiązać dość dobry dialog ze związkiem zawodowym 
Ukraińców, który działa na terytorium Polski. Także 
w tym roku organizowaliśmy konferencję, która była 
poświęcona, powiedziałbym, 3 aspektom: po pierw-
sze, mowie nienawiści w stosunku do Ukraińców, po 
drugie, właśnie prawom pracowniczym, po trzecie, 
kwestiom historycznym. Na pewno warto pamiętać 
o tym, i to była jedna z konkluzji tej konferencji, że ta 
ogólna atmosfera dotycząca rozliczeń historycznych 
oraz jednak pojawiające się przejawy mowy nienawi-
ści mają wpływ, można powiedzieć, na samopoczucie 
Ukraińców, którzy w Polsce pracują.

Jeśli chodzi już o same prawa migrantów, to wy-
różniłbym tutaj 2 kwestie.

Pierwsza to jest taka, czy ten jeden związek za-
wodowy, który nawet współpracuje z Państwową 
Inspekcją Pracy, jest wystarczający, żeby te prawa mi-
grantów zabezpieczyć, tym bardziej że jest to ta gru-
pa, która jest szczególnie narażona na nieznajomość 
przepisów, procedur i wykorzystywanie. Nawet była 
historia osoby, która zachorowała w zakładzie pracy – 
chyba w okolicach Poznania, w Szamotułach to było, 
o ile się nie mylę – i która przez pracodawcę została 
po prostu odwieziona na przystanek PKS, której nie 
zapewniono odpowiedniego wsparcia. Uważam, że 
remedium jest po prostu wzmocnienie Państwowej 
Inspekcji Pracy, spojrzenie naprawdę takie dogłębne, 
czy Państwowa Inspekcja Pracy w tej sytuacji ma wy-
starczające środki, czy dobrze działają infolinie, czy 

zgromadzenia. Jeżeli zgromadzenie się odbywa i do-
chodzi do sytuacji zagrażających bezpieczeństwu 
bądź stanowiących przekroczenie przepisów kodeksu 
karnego, to organy władzy mają możliwość rozwiąza-
nia takiego zgromadzenia. Obawiam się budowania 
takich tez, że ogólne bezpieczeństwo czy samopoczu-
cie mieszkańców może być wystarczającą przesłanką 
do tego, żeby czegoś z góry zakazywać. Na tej samej 
zasadzie można powiedzieć, że dbałość o moralność 
publiczną, o ochronę zdrowia może powodować po-
dejmowanie przez organy władzy decyzji dotyczących 
np. zakazu zorganizowania marszu równości czy tego 
typu demonstracji. Tak że starajmy się patrzeć na wol-
ność zgromadzeń w taki sposób, żeby bardziej działać 
na rzecz wolności i reagować raczej następczo niż 
prewencyjnie. Oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, 
że pomimo rozwiązania zgromadzenia może jeszcze 
dochodzić do aktów nienawiści. Jest jedno rozwią-
zanie: aktywność policji w takich sytuacjach. Jeżeli 
policja w takich przypadkach nie reaguje, to niestety 
możemy tylko nad tym ubolewać i zastanawiać się, 
czy należycie pełni swoje funkcje.

Powiem tak. Niedawno byłem we Wrocławiu i roz-
mawiałem z przedstawicielami różnych organizacji 
pozarządowych, które oczywiście były wstrząśnięte 
tym, co się działo 11 listopada 2018 r. Kiedy słyszę, 
szczególnie od przedstawicieli organizacji żydow-
skich z Wrocławia, że osoby współpracujące z nimi 
wręcz bały się wychodzić z domów w czasie tych… 
To jest coś, co nie napawa mnie optymizmem. Jednak 
musimy walczyć o to, aby Polska była państwem, 
gdzie dba się o poszanowanie każdego, niezależnie od 
jego pochodzenia, i gdzie każdy ma poczucie normal-
nego funkcjonowania we wspólnocie, która włącza, 
a nie wyklucza. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Panie Ministrze, mam 3 sprawy, takie nowe, które 

się pojawiają… Chciałbym usłyszeć pana opinię co 
do tego, czy w oczach rzecznika są to duże problemy.

Pierwsza sprawa to prawa imigrantów zarob-
kowych, z których większość najprawdopodobniej 
przebywa w Polsce nielegalnie. Jak wygląda kwestia 
zabezpieczenia ich praw? Jak wygląda współpraca 
w tym zakresie z Urzędem do Spraw Cudzoziemców?

Druga kwestia to jest kwestia dokuczliwości i łama-
nia praw własności, jeśli chodzi o inwestycje, zarówno 
prywatne, jak i publiczne. Do mojego biura dociera 
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(rzecznik A. Bodnar) do premiera w nadziei na to, że być może premier, 
słysząc nie tylko mój głos, ale i głos społeczeństwa 
obywatelskiego, tym tematem się zajmie.

Jest jedna jaskółka, promyk nadziei, a miano-
wicie sytuacja wysypiska śmieci na warszawskim 
Radiowie. To była sprawa prowadzona przez dyrekto-
ra Mierzejewskiego z mojego biura, który też jest tutaj 
z nami obecny. Otóż doprowadziliśmy do wygrania 
sprawy przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 
i de facto do likwidacji tego wysypiska. Ale chciał-
bym też państwu zwrócić uwagę, że inspektorzy 
ochrony środowiska po wyroku NSA musieli pojechać 
na miejsce i, jak wynika z uzasadnienia, zbadać or-
ganoleptycznie, czy faktycznie ten smród jest. Mogli 
podjąć decyzję, żeby to wysypisko zlikwidować, bo 
mieli podstawę prawną w postaci wcześniejszego 
orzeczenia NSA, ale standardów prawnych, jak to 
badać, wciąż nie ma. Jak długo ich nie będzie, tak 
długo będziemy mieli z tym problem.

I wreszcie konwencja o prawach osób z niepeł-
nosprawnościami i jej realizacja w stosunku do osób 
niesamodzielnych. Tutaj chciałbym wrócić do tego, co 
mówiłem na początku. Otóż mamy problem związany 
z tym, że osoby niesamodzielne, czyli z jednej strony 
osoby z niepełnosprawnościami, a z drugiej strony 
osoby dotknięte kryzysem zdrowia psychicznego, nie 
mają w wielu miejscach wystarczającego wsparcia 
na poziomie lokalnym w dostępie do różnych usług 
opiekuńczo-rehabilitacyjnych. I nad tym systemem 
należy pracować. W niektórych gminach to się uda-
je. Dzięki dobrej współpracy jednostek samorządu 
terytorialnego z organizacjami pozarządowymi udaje 
się stworzyć odpowiedni system, ale co do zasady 
nie ma jednego kompleksowego systemu dla całej 
Polski. No i efektem tego jest naruszanie tych bardzo 
podstawowych praw.

Co więcej, mamy też problem związany z powsta-
waniem prywatnych domów opieki, schronisk, pen-
sjonatów. Część z nich prezentuje całkiem przyzwoite, 
wysokie standardy, ale część, jak myślę, cały czas 
pozostaje jednak poza kontrolą państwa, w związku 
z czym może tam dochodzić do różnych sytuacji, 
które stanowią naruszenie praw i wolności jednostki. 
My też staramy się te miejsca badać. W ramach dzia-
łalności Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur 
badamy przypadki nieludzkiego i poniżającego trak-
towania. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Powiedział pan, Panie Rzeczniku, że wpłynęło 

2,5 tysiąca wniosków o skargę nadzwyczajną. Wiem, 

jest wystarczająca liczba osób władających językiem 
ukraińskim, które byłyby w stanie pomóc, i czy ta 
cała struktura jest dostosowana do potrzeb.

Ale, Szanowni Państwo, jak niedawno byłem 
w Norwegii, to, proszę sobie wyobrazić, zwrócono 
mi uwagę… Dla nich Polska z ostatnich lat kojarzy-
ła się z jednej strony z kryzysem praworządności, 
a z drugiej strony z tym, co się zdarzyło w Stoczni 
Gdańskiej, w której pracownicy z Korei Północnej 
pracowali w ramach działalności podwykonawcy i, 
ich zdaniem, narażeni byli na pracę wręcz niewolni-
czą. I proszę zauważyć, że to jest niezwykle trudna 
sytuacja. Bo gdy jest przedsiębiorca, który mówi: okej, 
to ja wykonam część usługi i zatrudniam podwyko-
nawcę, a ten podwykonawca sprowadza pracowników 
delegowanych z państw azjatyckich, to bardzo trudno 
jest później sprawdzić, co faktycznie z nimi się dzieje, 
jak ich prawa są przestrzegane i czy są przestrzegane.

I znowu: co można zrobić w tej sytuacji? Powinna 
być aktywność Państwowej Inspekcji Pracy oraz pro-
kuratury, tak? Inaczej nie da rady. Zrozumienie, że 
możemy mieć taki problem, że na terytorium Polski, 
państwa, które ma dziedzictwo Solidarności i szcze-
gólnej dbałości o prawa pracownicze, może dochodzić 
do takich sytuacji… Jak sobie to uświadomimy, to 
wtedy widzimy, co należałoby zrobić, jeśli chodzi 
o działanie Państwowej Inspekcji Pracy, i czy mecha-
nizmy w tym zakresie są wystarczające.

Druga kwestia… Jeszcze wrócę do tej pierwszej 
kwestii. Oczywiście to dotyczy nie tylko Ukraińców, 
ale też osób z innych państw, osób, które mają większą 
barierę kulturową.

Druga kwestia: łamanie prawa własności w przy-
padku inwestycji prywatnych i ich dokuczliwość. 
Szanowni Państwo, żeby rozwiązać problem odorów, 
należy po prostu uchwalić ustawę, która będzie okre-
ślała, jaka jest dopuszczalna zawartość niektórych 
związków chemicznych w powietrzu – chodzi o różne 
siarczany, które powodują zatrucie powietrza – i która 
będzie określała, jak to mierzyć, bo obecnie nie da 
rady tego zrobić. Nawet jeżeli są mieszkańcy, którzy 
się na to skarżą, to w zasadzie nie ma jak tego zbadać 
i w związku z tym przedsiębiorcy mogą mówić: no, 
skoro nie ma standardów prawnych, to nie możecie 
nam tego zakazywać. Moje biuro dopomina się o usta-
wę antyodorową od ponad 10 lat. Co ciekawe, pierw-
sze wystąpienie było kierowane do ministra Szyszki 
w latach 2005–2007, w międzyczasie były kolejne 
apele do kolejnych ministrów środowiska, a ostatnio, 
w czasie obecnych rządów, znowu zwróciliśmy się do 
ministra Szyszki. Ustawy jednak nie ma. Ostatnio 
podpisałem taki wspólny apel razem z kilkunasto-
ma organizacjami pozarządowymi, które właśnie tą 
tematyką się zajmują. My ten apel wystosowaliśmy 
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(senator J. Rulewski) poziomie specjalistów z Biura Studiów i Analiz Sądu 
Najwyższego. Okazuje się, że wynagrodzenie specja-
listy z tego Biura Studiów i Analiz jest na poziomie 
wynagrodzenia sędziego sądu apelacyjnego. No, moi 
współpracownicy mogliby tylko pomarzyć o tym, 
żeby tyle zarabiać. To powoduje, że mogą następować 
odejścia do sektora prywatnego, a także do innych 
instytucji publicznych. Konsekwencją tego… Każde 
odejście pracownika powoduje, że ktoś musi przejąć 
referat, ktoś musi się tym zająć, a to wywołuje dalsze 
opóźnienia w rozpatrywaniu spraw. Tak że wskazuję 
na to, że to tak działa w praktyce. I dlatego ten budżet 
jest tak ważny i dlatego należy o niego dbać.

Problematyka niealimentacji. Myślę, że bardzo 
ważne jest to, że dzięki współpracy z rzecznikiem 
praw dziecka i kierowaniu różnych wystąpień coś 
drgnęło, to znaczy zwiększyła się… Chciałbym pod-
kreślić, że także dzięki zmianom ustawowym, które 
zostały zaproponowane przez ministra sprawiedli-
wości, coś drgnęło. I teraz np. poziom ściągalności 
alimentów wzrósł z 13% do 26%. To wciąż jest daleko 
od marzeń, ale ta dyskusja publiczna ma swój skutek.

Poprawa sytuacji jest także związana z tym, że 
komornicy będą informowani przez ZUS o tym, że 
ktoś zostaje gdzieś zatrudniony, co miesiąc, a nie co 
pół roku. Jak byli informowani co pół roku… Przecież 
w tych okresach pomiędzy osoby te mogły unikać 
płacenia zobowiązań alimentacyjnych. Tak że tutaj 
coś ulega poprawie. To jest taka działka, gdzie potrze-
ba sporo takich, można powiedzieć, drobnych różnych 
działań organicznych, w tym wprowadzenia – moim 
zdaniem to jest jedna z najważniejszych zmian – tzw. 
tabel alimentacyjnych, które uprościłyby postępowa-
nia sądowe w sprawach o alimenty.

Jeśli chodzi o sankcje za brak reakcji na wystąpie-
nia rzecznika, to powiedziałbym tak. Jeśli pojedzie-
my do państw Europy Zachodniej, to zauważymy, 
że wystąpienia ombudsmanów traktowane są tam 
bardziej w kategoriach wiążących rekomendacji. 
Najczęściej nie ma sankcji, ale jest tam taka kultura 
prawna, że nie wypada się nie dostosować. W Polsce 
z kolei taka kultura chyba nigdy do końca nie powsta-
ła. Zresztą nasz urząd powstawał w innym momencie 
i, moim zdaniem, opierał się nie tylko na wydawaniu 
rekomendacji i na tym, że organ władzy mówi: tak, 
tak, podporządkujemy się. U nas bardziej opierał się 
on na takim swoistym dialogu i wzajemnym prze-
konywaniu się.

Mój główny problem… Ja nie mam problemu 
z tym, że jeżeli kieruję wystąpienie do jakiegoś mini-
stra, to minister się nie zgadza, więc kierujemy kolej-
ne pismo, wzajemnie się przekonujemy itd. Uważam, 
że to jest normalne, iż docieramy ze stanowiskiem, 
prowadzimy dialog, w ten sposób rozwiązujemy okre-
śloną sprawę. Mój problem polega na tym, że czasem 
organ nie chce tego dialogu prowadzić, w ogóle nie 

że wcześniej nie było też możliwości wykonywania 
systemu prewencji nad więźniami. 

Pytanie pierwsze brzmi: czy nie stanowi to zagroże-
nia dla wykonywania innych funkcji rzecznika obywa-
telskiego, na które też brakuje środków finansowych?

I pytanie drugie. Jak wiadomo pan wspólnie 
z rzecznikiem praw dziecka, ale nie tylko, od paru 
lat zajmuje się kompleksowo zagadnieniem niealimen-
tacji. Ale pytanie dotyczy tego, jak w innych krajach, 
gdzie funkcjonują rzecznicy, jest realizowana sankcja 
wobec braku reakcji na wystąpienia rzecznika, choćby 
takie jak te w sprawach dotyczących niepełnospraw-
nych. Od kilku lat rzecznik występuje w tych sprawach 
na podstawie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
i przez kilka lat te wysiłki – nie tylko pańskie – są po 
prostu ignorowane. I stąd pytanie, czy w jakichkol-
wiek państwach demokratycznych, w których wystę-
puje instytucja rzecznika, możliwa jest taka obstrukcja 
wobec realizacji jego wystąpień. Czy są tam jakieś 
rozwiązania ustawowe, funkcjonalne?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Rozpatrywanie skarg nadzwyczajnych stanowi 

pewne zagrożenie dla codziennego funkcjonowania 
biura, gdyż stanowi obciążenie pracowników dodat-
kową pracą i może prowadzić do opóźnienia w reali-
zacji innych zadań. Przykładowo powiem, że jednym 
z zespołów, który jest tym dodatkowo obarczony, 
jest Zespół Prawa Karnego kierowany przez pana 
dyrektora Łukaszuka, obecnego na sali, który już 
teraz ma za zadanie zajmować się kontrolowaniem 
różnych działań prokuratury, skarg na Policję, i ma się 
także zajmować rozpatrywaniem wniosków o kasacje 
w sprawach karnych. Tego jest już ponad 2 tysią-
ce każdego roku. Czyli w momencie, kiedy do tego 
dochodzą skargi nadzwyczajne, no to, siłą rzeczy, 
brakuje czasu, energii i siły na sprawne zajmowanie 
się innymi, pozostałymi rzeczami. Na końcu traci na 
tym obywatel, który upomina się, dopytuje, kiedy 
nastąpi odpowiedź na skargę. To jest ten moment, 
w którym czuję się winny w stosunku do obywateli, 
że ta odpowiedź szybko nie następuje, ale staram się 
robić, co mogę, zachęcać moich współpracowników 
do tego, aby pracowali jak najbardziej intensywnie.

To zagrożenie związane jest też z tym, że to nad-
mierne obciążenie pracą powoduje odejścia z biu-
ra rzecznika. Podam państwu przykład. Niedawno 
rozmawiałem ze specjalistą, który jest zatrudniony 
w Biurze Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Jakość 
pracy moich współpracowników, szczególnie głów-
nych specjalistów, naczelników, dyrektorów, jest na 
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(rzecznik A. Bodnar) informacje i skargi ze strony policjantów na to, że są 
wykorzystywani do niewłaściwych zadań?

I drugie pytanie. Informuje pan też o skargach na 
postępowania sądowe, przede wszystkim na prze-
wlekłość i, co ważne, na stronniczość. Proszę więc 
o informację o tendencjach. Czy jest odczuwalny 
wzrost takich skarg? I czy to może świadczyć, że 
w Polsce w odczuciu społecznym narasta przekonanie 
o pogorszeniu postępowań sądowych? Czy trend jest 
może inny? Dziękuję.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Jeżeli chodzi o skargi na Policję, to oczywiście 

one głównie związane są z sytuacjami legitymo-
wania oraz zatrzymań w kontekście demonstracji. 
O tym już mówiłem. Ale też myślę, że po sprawie 
Igora Stachowiaka pojawiła się duża liczba spraw, 
w których obywatele skarżyli się na przemoc ze strony 
funkcjonariuszy. Być może było to związane z tym, że 
obywatele – takie mieliśmy odczucie – poczuli, że być 
może te sprawy należy… że jest szansa na ich należyte 
wyjaśnienie, na ich należyte zbadanie. I w niektórych 
takich sprawach podejmowaliśmy działania. Tak że 
wyróżniłbym tu te 2 kategorie: skargi na stosowanie 
środków przymusu bezpośredniego, a druga to skar-
gi związane z zatrzymaniami oraz legitymowaniem 
w czasie demonstracji.

Teraz tak: warto jednak zauważyć, że urząd rzecz-
nika jest także organem, do którego mogą się po-
skarżyć funkcjonariusze. I otrzymujemy takie skargi 
– dotyczące różnego rodzaju dodatków socjalnych, 
dotyczące też systemów emerytalnych, dotyczące 
wykonywania określonych zadań.

Nie jestem w stanie w tym momencie sobie przy-
pomnieć, czy mieliśmy konkretne skargi dotyczą-
ce zmuszania czy przymuszania funkcjonariuszy 
Policji do wykonywania określonych zadań, moż-
na by powiedzieć, ponadstandardowych – tak może 
bym to nazwał. Nie jestem w stanie sobie przypo-
mnieć. Ale podkreślam, że jesteśmy w stałym dialogu 
z funkcjonariuszami Policji, ze związkiem zawodo-
wym policjantów i tam, gdzie możemy, to robimy. 
Monitorujemy także stan komisariatów. Niestety, nie 
wszystkie komisariaty są dostosowane do standardów 
nowoczesnego państwa.

Co do stronniczości sądów… Ja myślę, że ogólna 
atmosfera dotycząca wymiaru sprawiedliwości i ogól-
ne problemy, które są z tym związane, one oczywiście 
wpływają na to, jak ludzie postrzegają sądy oraz ich 
funkcjonowanie, ale też zwróciłbym uwagę na to, że 
sami sędziowie o tym mówią. Według niedawnych 
badań dla „Rzeczpospolitej”, które były przeprowa-
dzone na próbie 1 tysiąca 100 sędziów… 64% sędziów 

odpowiada, zwleka, trzeba się więc skarżyć do pre-
miera. Wtedy mam wrażenie, że to jest po prostu 
podważanie konstytucyjnej zasady współdziałania 
organów władzy. I dlatego pozwoliłem sobie dzisiaj, 
w czasie mojego wystąpienia, na ten mocny komen-
tarz pod adresem ministra sprawiedliwości, ponieważ 
na temacie walki z torturami szczególnie mi zależy 
i w tej sprawie dialog powinien być prowadzony.

A, przepraszam, było jeszcze pytanie o opiekunów 
osób z niepełnosprawnościami…

(Senator Jan Rulewski: I o 4 lata.)
4 lata… Moim zdaniem jedyna możliwość w tej 

sytuacji to sprawy bezpośrednio prowadzone przed są-
dami administracyjnymi. W niektórych przypadkach 
sądy administracyjne przyznawały wyższe świad-
czenie. Druga możliwość to skargi do Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka. Teraz właśnie czeka na 
rozpoznanie przed trybunałem sprawa, która dotyczy 
sytuacji opiekunów osób z niepełnosprawnościami, 
kompleksowa sprawa. Wyobraźmy sobie, co będzie 
następnie, jeżeli ta sprawa zostanie rozpatrzona i bę-
dzie rozwiązanie. Może być tak, że trybunał uzna, że 
to jest tzw. problem systemowy, przyzna tym osobom 
rację – nie będzie to trudne, bo można się tu powołać 
na wyrok Trybunału Konstytucyjnego – i, co więcej, 
następnie nakaże państwu polskiemu, by ten wyrok 
został wykonany, łącznie prawdopodobnie z zapła-
tą świadczeń za cały okres, w którym te osoby tych 
świadczeń nie dostawały. I wyobraźmy sobie, że ta-
kich skarg jest więcej i że później trzeba będzie za ten 
okres, za te 4 lata, tym wszystkim osobom oddać pie-
niądze. Taka może być konsekwencja przegranej spra-
wy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, 
może to także dać podstawę do dodatkowych roszczeń 
odszkodowawczych za tzw. bezprawie legislacyjne. Bo 
sytuacja, kiedy nie wykonuje się wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego, a obywatelom z tego tytułu mogłyby 
przysługiwać określone roszczenia, to jest sytuacja 
bezprawia legislacyjnego. Pan dr Leszek Bosek napisał 
swego czasu całą habilitację na ten temat. Być może 
warto do tego sięgnąć w tym kontekście.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wcisła.

Senator Jerzy Wcisła:
Panie Rzeczniku, zwraca pan w swojej informacji 

uwagę na zwiększoną liczbę skarg na Policję. 
Proszę powiedzieć: jaka jest skala tego wzrostu 

i w jakich sprawach ten wzrost jest najbardziej od-
czuwalny? I, z drugiej strony, czy docierają do pana 
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(rzecznik A. Bodnar) Policji, czyli braku dostępu czy ograniczonego prawa 
do adwokata. Co powinniśmy uczynić? Bo chyba 
wszyscy powinniśmy podjąć jakieś działania, żeby 
obywatel, którego zabierają z ulicy podczas mani-
festacji, jadąc na komendę, na posterunek Policji, 
nie był narażony na to, że jest po prostu bezbronny. 
Bo normalny obywatel, który nie ma na co dzień 
do czynienia z Policją, po prostu nie wie, jakie ma 
prawa, nie wie, że ma prawo do obrony, że ma prawo 
do obecności adwokata podczas jego przesłuchania. 
Z reguły to się odbywa w ten sposób: nazwisko, imię, 
przyznaj się, to będziesz miał spokój, a jak nie, to 
będziemy cię nękali w miejscu zamieszkania, pójdzie 
opinia do miejsca pracy, do sąsiadów, dzielnicowy 
przejdzie się po sąsiadach itd. W związku z tym na 
pytanie: „Czy nie przysługuje mi prawo do obrony?”, 
niestety otrzymuje odpowiedź: „Lepiej cicho bądź, to 
szybciej czy łagodniej ciebie potraktujemy”. A jest 
tak też dlatego, że policja też jest, wyobrażam sobie, 
i zmęczona, i niezbyt zadowolona z tego, że musi się 
mieszać w sprawy polityczne. Co powinniśmy tutaj 
wszyscy razem zrobić?

I moje następne pytanie. Ja tutaj wrócę do tej 
kontroli operacyjnej… Aha, właśnie, to jest najważ-
niejsze… Przepraszam, wrócę do tamtej sprawy. 
Uważam, że gdyby tamta sprawa była uregulowana, 
nie mielibyśmy sprawy zabójstwa Igora Stachowiaka, 
nie byłoby jej, gdyby był wówczas obrońca. 

Przejdę teraz do kontroli operacyjnej – to już zo-
stało nazwane lex Petru – i pozyskiwania danych 
operacyjnych, przypuszczam, że o nas wszystkich. 
W jaki sposób uzyskać taką informację? Czy w trybie 
dostępu do informacji publicznej? Chyba nie. Jeżeli 
chodzi o oświadczenia, nie dostajemy informacji. 
Ja przypomnę, że już sam pan poseł Petru powie-
dział, że wolałby, żeby się nim nie opiekowano. Ja 
też bym wolała, żeby się mną nie opiekowano, bo ja 
teraz często bardziej się boję tej kontroli operacyjnej 
aniżeli tych bandziorów. Przepraszam bardzo za taki 
kolokwializm, ale tak chyba jest. W związku z tym 
proszę powiedzieć, Panie Ministrze, w jaki sposób 
otrzymać takie dane. Bo ma pan rację, że jest kontrola 
następcza sądu, ale my o niej kompletnie nie wiemy, 
a przypuszczam, że 80% z nas na tej sali jest w ja-
kiś sposób no, powiem wprost, inwigilowana i jest 
prowadzona kontrola operacyjna. Dziękuję bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Pierwsza kwestia: w jaki sposób uregulować 

prawo do adwokata, radcy prawnego? To prawo po-
wszechnie nazywa się prawem do adwokata w pierw-
szej godzinie czy w czasie pierwszej godziny. Czyli 
od momentu zatrzymania do momentu obecności 

powiedziało, że ogólna atmosfera ma wpływ na ich 
funkcjonowanie, na takie, można by powiedzieć, 
poczucie zagrożenia związane z ich działalnością 
orzeczniczą. To są, moim zdaniem, bardzo poważne 
liczby, które należy brać pod uwagę.

Ale wydaje mi się, że to, co nie jest dostrzega-
ne w kontekście debaty publicznej, to to, że uwa-
ga przez ostatnie lata była skupiona na przyjęciu 
poszczególnych ustaw sądowniczych, a w związ-
ku z tym brakowało przestrzeni i energii do takie-
go naturalnego dialogu, który powinien zachodzić 
między Ministerstwem Sprawiedliwości a sędziami 
w kontekście tego, jak poprawnie reformować wy-
miar sprawiedliwości. I tak jest, zarówno jeśli chodzi 
o przyjmowanie… jeśli chodzi o strukturę sądów, 
jeśli chodzi o promowanie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów. To chociażby uregulowanie 
kwestii dotyczącej biegłych sądowych, poprawienie 
instytucji biegłych sądowych, jak też, co wydaje mi 
się najważniejsze, kwestia obsady etatowej, obsady 
etatowej poszczególnych sądów. Cały czas mamy… 
Obecnie jest chyba 700 nieobsadzonych sędziowskich 
etatów. I obsada asystentów i referendarzy, którzy siłą 
rzeczy pomagają sędziom… Czyli, powiedziałbym, 
nie ma dialogu i jest swoista nieufność, która powsta-
ła, jak dobrze sobie z tego zdajemy sprawę. To ona 
spowodowała, że te problemy się jeszcze dodatkowo 
nawarstwiły, co wpłynęło na obniżenie jakości funk-
cjonowania sądów.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja chciałabym zadać pytania, ale wcześniej wróci-

łabym jednak do słów, które… Wróciłabym do grud-
nia 2017 r., kiedy pan faktycznie przestrzegał przed 
zagrożeniami po wprowadzeniu ustawy o Sądzie 
Najwyższym, dlatego że, jak pan wie, niedługo 
będziemy debatowali nad siódmą zmianą ustawy 
o Sądzie Najwyższym, a jest zapowiedź, że może 
ich być 15 – tak przynajmniej pan minister mówił. 
I chcę powiedzieć, że w uzasadnieniu tych zmian jest 
napisane, że projekt ustawy wywołuje pozytywne 
skutki społeczne. Takie jest uzasadnienie. Tak że to 
jest moralne zwycięstwo pana, Panie Ministrze, bo 
wychodzi na to, że poprzednie ustawy wywoływały 
negatywne skutki społeczne.

A jeżeli chodzi o pytania, to ja jednak wrócę 
do sytuacji, która panuje obecnie na komisariatach 
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(rzecznik A. Bodnar) chyba nie do końca się w praktyce sprawdza. Pewną 
metodą powinna być praca sejmowej Komisji do 
Spraw Służb Specjalnych, ale tutaj musimy sobie też 
zdawać sprawę z uwarunkowań politycznych, z tego, 
że to może być dość trudne, żeby faktycznie to uzy-
skać. Oczywiście, w pewnych sytuacjach powinna 
też reagować prokuratura. Ale tu wracamy do kwestii 
działalności prokuratury i jej pełnej niezależności. 
I też chciałbym wskazać, że jeżeli już dochodzi do 
tego, że dowiadujemy się o czymś, to pewną metodą 
mogą być pozwy cywilne przeciwko Policji i prze-
ciwko określonym służbom specjalnym, ponieważ… 
Tu nie chodzi tylko o to, aby doprowadzić do uzy-
skania zadośćuczynienia, przeprosin za fakt inwigi-
lacji. Często prowadzenie procesu cywilnego może 
pozwalać na ujawnienie dodatkowych okoliczności 
działania określonej służby.

I tutaj jest dobry przykład. Swego czasu zosta-
ło ujawnione, że przedmiotem inwigilacji był pan 
Bogdan Wróblewski, redaktor „Gazety Wyborczej”, 
który zdecydował się na skierowanie pozwu cywil-
nego przeciwko CBA i doprowadził do oficjalnych 
przeprosin ze strony CBA. Ale cała historia i całe 
wyjaśnianie tej sprawy, jak myślę, pokazały też pew-
ne mechanizmy i miały znaczenie z punktu widzenia 
kontroli władzy i opinii publicznej.

No i wreszcie ostatnia kwestia. No, ja liczę na 
to, że te sprawy będą przedmiotem głębszego wy-
jaśnienia i zostanie dokonana porządna analiza pol-
skiego ustawodawstwa i polskich standardów przez 
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyniku skarg 
składanych z Polski. 

Jeszcze raz bym chciał zachęcić państwa do przyj-
rzenia się rekomendacjom wynikającym z raportu 
Komisji Weneckiej, który był poświęcony właśnie 
tematyce inwigilacji. Naprawdę, te wszystkie reko-
mendacje, które tam są, odnoszą się zarówno do tego, 
jakie mamy problemy prawne, jak również chociaż-
by do kwestii tajemnicy adwokackiej. No, bo można 
by zadać pytanie, co z tajemnicą adwokacką, jeżeli 
w sposób niekontrolowany można sprawdzać billingi 
adwokata, i jak temu zjawisku można potencjalnie 
przeciwdziałać. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bonisławski.

Senator Ryszard Bonisławski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, od 10 lat prawnicy w Łodzi pro-

wadzą szkolenia dla młodzieży licealnej, ale także 
i takie zajęcia dla studentów, oczywiście poza kierun-
kami prawniczymi. No, tak można w skrócie powie-

adwokata przy czynnościach podejmowanych przez 
policję bądź inne służby ten adwokat powinien być 
w ciągu godziny. Teraz z realizacją tego prawa mamy 
do czynienia w odniesieniu do osób, które są albo 
majętne, albo ustosunkowane, albo w odniesieniu do 
osób, które są, w cudzysłowie, z góry przygotowane 
na to, że może się to stać, i wiedzą, gdzie dzwonić i do 
kogo dzwonić, więc wiadomo, że ten adwokat zaraz 
się pojawi. Problem dotyka przede wszystkim tych, 
którzy tych wszystkich możliwości nie mają, czyli 
osób słabszych, czasami osób uzależnionych, czasami 
osób będących na granicy wykluczenia społeczne-
go. I później właśnie ich dotyka ta sytuacja. Można 
oczywiście z jednej strony mówić o sprawie Igora 
Stachowiaka. Ja pamiętam doskonale taką sprawę 
z Lidzbarka Warmińskiego, gdzie zostało zatrzyma-
nych 2 panów, którzy zajmowali się na co dzień zbie-
raniem złomu. Później byli przymuszani do zeznań 
poprzez bicie ich w pięty pałką policyjną, na gołe 
nogi. Gdyby był adwokat, to do czegoś takiego by 
nie mogło dojść.

Trzeba stworzyć albo system obowiązkowej 
obecności adwokatów na posterunkach, albo system 
obowiązkowego powiadamiania adwokatów i za-
kazu podejmowania jakichkolwiek czynności bez 
obecności adwokata. Co państwo mogą zrobić? No, 
państwo w Senacie powinni przygotować senacki 
projekt ustawy i postulować jego przyjęcie. W tradycji 
amerykańskiej jest coś takiego, że często ustawy się 
nazywają od imienia osoby, która stała się, można 
powiedzieć, przykładem, która stała się… Jest np. 
taka ustawa o walce z przestępstwami na tle homofo-
bicznym, która się nazywa Matthew Shepard Act. Być 
może powinno być po prostu właśnie lex Stachowiak, 
ustawa, która nawiązywałaby do tej wielkiej tragedii, 
która się zdarzyła. Bez tego nie da rady. Trzeba to ure-
gulować, być może podjąć taką inicjatywę społeczną, 
w sytuacji, kiedy Ministerstwo Sprawiedliwości, tak 
jak powiedziałem, nie chce tych działań podjąć. Tak 
że to jest pierwsza kwestia, odpowiedź na pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie, o kontrolę operacyjną i o to, co 
my wiemy na temat inwigilacji. No, właśnie, pro-
blem polega na tym, że tak długo, jak nie ma jakiejś 
informacji, która została ujawniona dziennikarzom, 
która gdzieś się zaplątała w aktach śledztwa, która 
w jakiś sposób wypłynęła, to w zasadzie nie można 
się tego dowiedzieć. I nie możemy mieć wiedzy na 
temat tego, jakie praktyki inwigilacyjne są stosowa-
ne. Od dłuższego czasu organizacje pozarządowe 
w trybie dostępu do informacji publicznej próbują 
uzyskiwać informacje na temat statystyk różnych 
mechanizmów inwigilacyjnych. Ale w zasadzie czas 
upływa i niewiele z tego wynika. Czyli ta metoda 
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(senator R. Bonisławski) na pewne trudności, które są związane zwłaszcza ze 
szczególną aktywnością w stosunku do prokuratorów. 
Po pierwsze, było wystosowane jedno pismo – o ile 
pamiętam, podjęliśmy tę sprawę do wyjaśnienia – wo-
bec prokuratora w stanie spoczynku, który prowadził 
zajęcia na temat konstytucji. Po drugie, dosłownie 
kilka dni temu zostało wystosowane pismo przez 
jednego z prokuratorów regionalnych w Warszawie, 
które wręcz zakazywało prokuratorom angażowania 
się w tego typu akcje.

Ja uważam, że to jest absolutnie… Nie jestem 
w stanie sobie wyobrazić, jak można w ogóle za-
kazywać komukolwiek mówienia o konstytucji, 
a w szczególności mówienia i uświadamiania mło-
dzieży, dlaczego konstytucja jest ważna. Szczególnie 
chciałbym podkreślić i docenić zaangażowanie tych 
prawników, którzy w tym uczestniczą i te programy 
edukacyjne prowadzą. Tych prawników biorących 
udział w Tygodniu Konstytucyjnym jest, o ile mnie 
pamięć nie myli, ok. 500 i oni w tej kolejnej edycji 
w to się angażują. Jest mi przykro, gdy z jednej strony 
młodzi prawnicy – zresztą może nie tylko młodzi, bo 
także poważni prawnicy – a z drugiej strony szkoły 
zaczynają mieć pewne obawy. Bo gdy zaczynamy 
mieć obawy, że mówienie o konstytucji jest czymś 
złym, to znaczy, że coś złego się dzieje z naszym 
porządkiem konstytucyjnym.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:

Chciałbym przypomnieć panu o sprawie, którą 
zapewne pan się zajmuje, ale uważam, że trzeba 
temu poświęcić znacznie więcej uwagi niż dotych-
czas, mianowicie o sprawie zwiększającej się liczby 
nieprofesjonalnych, często brutalnych zachowań po-
licjantów w stosunku do demonstrantów. Oczywiście 
są reakcje profesjonalne, takie, które są zgodne z pra-
wem, ale coraz więcej – i mówię to także na podsta-
wie obserwacji – jest zachowań, które są niezgodne 
z obowiązującymi policję przepisami. Dochodzi do 
bezprawnych legitymowań, do legitymowania w sy-
tuacjach, w których legitymowanie jest niedopusz-
czalne, dochodzi do bezprawnego przetrzymywania 
uczestników demonstracji, czasem dochodzi także 
do stosowania przemocy, jak w czasie słynnych de-
monstracji pod Sejmem w lipcu tego roku, wreszcie, 
co najbardziej niebezpieczne, dochodzi do uszkodzeń 
ciała: złamanie ręki, złamanie kręgosłupa demon-
strantkom podczas pikiety w Katowicach. No, tym 
praktykom należy powiedzieć zdecydowane „nie”, 
te praktyki trzeba zwalczać. 

dzieć: znasz prawo, masz prawo. Uczą tam podstaw. 
I prowadzą wykłady z zakresu konstytucji, bo to jest 
przecież najwyższe nasze prawo. I w tej chwili, po-
nieważ odbywają się swoistego rodzaju polowania 
na tych prawników, którzy o konstytucji chcą mówić 
normalnym językiem i do normalnego odbiorcy, ma 
miejsce zastraszanie postępowaniem dyscyplinar-
nym, to ma nawet znamiona przewinienia dyscy-
plinarnego – taką wymyślono formułkę. Czyli to są 
takie typowe represje, które ja pamiętam z czasów… 
o których myślałem, że są już dawno minione, no ale 
to wszystko zostało w pamięci tych, którzy dzisiaj 
formułują lepszą zmianę. I ci młodzi prawnicy zaczy-
nają odmawiać prowadzenia zajęć, unikają tego, bo 
boją się, że nie będą dopuszczeni do wokandy itd., itd. 
Nawet jeden z profesorów Uniwersytetu Łódzkiego, 
konstytucjonalista znany u nas, też mówił, że z pew-
nymi obawami poszedł na 2 spotkania uniwersytetu 
trzeciego wieku. A więc zaczyna się tu robić coś, 
czego nikt się chyba nie spodziewał, w mentalności 
prawników. 

Proszę mi powiedzieć, czy do pana tego typu skar-
gi też docierają – no bo ja akurat zatrudniam 2 praw-
ników w biurze i oni to przynoszą do mnie – czy też 
jest to jakaś sprawa zamknięta? Jaką pan ma opinię 
na ten temat? Dziękuję.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Ja 

nawet na forum tej Izby chyba rok temu byłem odpyty-
wany z mojego zaangażowania w taki projekt eduka-
cyjny, który się nazywa Tydzień Konstytucyjny. To jest 
projekt, który jest realizowany przez Stowarzyszenie 
im. prof. Zbigniewa Hołdy i który polega właśnie na 
tym, że prawnicy dobrowolnie, pro bono wybierają 
się do szkoły i uczą o konstytucji, o podstawowych 
zasadach praworządności. Chciałbym państwa za-
pewnić, że te spotkania są niezwykle ciekawe i nie 
mają nic wspólnego z bieżącą polityką. No bo jak 
mogą mieć coś wspólnego z bieżącą polityką, skoro 
prowadzone są na takim przykładzie: co zrobić, gdy 
nauczyciel postanawia dzieciakom zabrać telefony 
komórkowe i nie mogą z telefonów komórkowych ko-
rzystać przez cały dzień, i czy to jest naruszenie praw 
konstytucyjnych, czy też nie. A przy tej okazji się 
omawia, co znaczy prawo do prywatności, koniecz-
ność uregulowania odpowiedniej kwestii, koniecz-
ność zaangażowania uczniów w proces konsultacji 
tego typu decyzji czy tego typu aktów wewnętrznie 
obowiązujących. Naprawdę trudno powiedzieć, żeby 
to miało cokolwiek wspólnego z polityką. Jednak fakt 
jest taki, że realizacja tych właśnie zajęć napotyka 
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(senator B. Klich) Senator Aleksander Bobko:
Panie Ministrze, ja chciałbym nawiązać do po-

czątku pana wystąpienia, kiedy pan mówił o związku 
pomiędzy stanem praworządności a przestrzeganiem 
praw człowieka. Będę w swoim wystąpieniu jeszcze 
trochę z kilkoma pana tezami polemizował.

Ciekawy jestem pana stanowiska wobec tzw. usta-
wy o bestiach, która kilka lat temu, jeszcze w po-
przedniej kadencji, została przyjęta w polskim parla-
mencie, zresztą tak na marginesie dodam, że prawie 
jednogłośnie. 

Jakie jest stanowisko rzecznika, jeśli idzie o za-
grożenie dla wolności obywatelskich w związku z tą 
ustawą?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję.
Szanowny Panie Senatorze, gdy ta ustawa była 

poddawana procedowaniu, gdy była przyjmowana, to 
ja miałem w stosunku do niej dość krytyczne stano-
wisko, nawet mocno krytyczne, tak bym powiedział. 
Później, jak już zostałem rzecznikiem, to trafiłem na 
złożony już wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, 
który przygotowywała pani doktor Dawidziuk z biura, 
też obecna na sali dzisiaj. Później podjęliśmy dzia-
łania, żeby ten wniosek poszerzyć, uszczegółowić 
i żeby przedstawić dodatkowe argumenty, które, 
moim zdaniem, powinny wybrzmieć. Następnie był 
wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który co do zasa-
dy większość regulacji przyjętej przez parlament, poza 
kwestiami opiniowania psychiatrycznego, o ile mnie 
pamięć nie myli, ocenił jako zgodną z konstytucją. 
I w tym momencie mogę mieć swój pogląd krytycz-
ny i powoływać się na swoje wcześniejsze wystąpie-
nia, ale muszę szanować rozstrzygnięcie Trybunału 
Konstytucyjnego w tym zakresie i nie mogę podważać 
tego, co trybunał w tej sprawie orzekł.

Jednak jest to kwestia regulacyjna, a z drugiej stro-
ny mamy kwestię praktyki. Bo założenie było takie, 
że ośrodek w Gostyninie i cała konstrukcja ustawy 
są po to, aby stworzyć możliwość dalszej terapii, tak-
że dalszego odizolowania osób skazanych na karę 
śmierci, która następnie została zamieniona na karę 
25 lat pozbawienia wolności. Ale praktyka poszła 
w zupełnie innym kierunku, właśnie w tym kierun-
ku, którego się obawialiśmy, a mianowicie w takim, 
że kiedy teraz dochodzi do zakończenia kary osoby, 
która została skazana za przestępstwo o podłożu sek-
sualnym, to dyrektorzy zakładów mają pewną obawę 
przed zwalnianiem takich osób z zakładu i podejmują 
działania, które następnie skutkują tym, że osoby te 
dostają orzeczenie o izolacji prewencyjnej i trafiają 
do Gostynina. W związku z tym obecnie Gostynin, 

W związku z tym poza apelem do pana rzecznika 
o to, aby temu poświęcić jak najwięcej uwagi, chciałbym 
zapytać: czy państwo te sprawy monitorują? Pytam,  
bo z moich obserwacji wynika, podkreślę to raz jeszcze, 
że niestety jest ich coraz więcej. Dziękuję bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Tak, oczywiście, my to monitorujemy. Wszelkie 

historie tego typu, gdy dostajemy bardzo konkretną 
skargę, stają się przedmiotem naszej analizy i po-
dejmowana jest odpowiednia korespondencja z wła-
ściwą komendą Policji, najczęściej to jest Komenda 
Stołeczna Policji.

Sfera używania środków przymusu bezpośred-
niego jest niezwykle wrażliwa z punktu widzenia 
praw człowieka, dlatego jest ona poddana szczególnej 
regulacji, bardzo precyzyjnemu określeniu w przepi-
sach rangi ustawowej. Ale żeby to dobrze działało, nie 
wystarczy to określić w przepisach, trzeba to dobrze 
stosować i trzeba mieć do tego dobrze przeszkolonych 
policjantów. Jeżeli obniżamy kryteria kwalifikacyjne 
dla wstępujących do Policji, a do tego jest coraz więk-
szy problem z naborem do Policji, to w konsekwencji 
mogą się zdarzać tego typu sytuacje.

Zdarzają się także sytuacje, w których mamy do 
czynienia, tak jak pan senator powiedział, z bezpraw-
nym przetrzymywaniem osób. Ta historia na Smolnej 
11 listopada 2017 r. jest najlepszą tego ilustracją. Ja 
w ogóle nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, 
że nadal takie historie mogą się zdarzyć, że kogoś 
zatrzymuje się po to, żeby mu coś uniemożliwić, że 
przetrzymuje się go właśnie w tym celu. Ja myślę, 
że… Oczywiście obiecuję, że będę jeszcze baczniej 
się tym sprawom przyglądał, baczniej je obserwował.

Gdy mówimy o tych już bardzo konkretnych hi-
storiach, to wspomnę przykład samego Władysława 
Frasyniuka, który też jest ilustracyjny. Po pierwsze, 
założenie kajdanek. Czy było potrzebne? Później sąd 
ocenił, że nie było potrzebne. Po drugie, założenie ich 
z tyłu, a nie z przodu, co też było przecież narusze-
niem standardu. Przy tej okazji proszę zauważyć, że 
tego typu historia, która jest następnie pokazywana 
w mediach, nie daje dobrego przykładu, ona pokazuje 
coś wręcz przeciwnego, pokazuje, że być może tak 
już teraz można, że standardy się zmieniają i że nie 
dbamy o tego typu poszanowanie godności każdej 
zatrzymywanej osoby.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Bobko.
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(rzecznik A. Bodnar) Panie Ministrze, czy w takim razie ta ustawa doty-
cząca reprywatyzacji jest konieczna, żeby zakończyć 
wszystkie sprawy dotyczące spraw własnościowych, 
spraw roszczeń właścicieli i spadkobierców? Bo to 
dotyczy nie tylko właścicieli, ale również spadko-
bierców właścicieli. Dziękuję.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo!  

Ja uważam, że tak. Ustawa jest potrzebna, żeby za-
kończyć pewien etap polskiej historii, żeby te rosz-
czenia spisać, rozliczyć, określić termin, do którego 
roszczenia można by zgłaszać, a także stworzyć me-
chanizm kompensaty, który z jednej strony dawałby 
poczucie satysfakcji osobom, które zostałyby objęte 
ustawą, a z drugiej strony byłby, można powiedzieć, 
impulsem rozwojowym polegającym na tym, że nie-
które grunty mające nieuregulowaną sytuację mo-
głyby się jakby rozwijać, mogłyby być przedmiotem 
obrotu. Dodatkowo rozkładałoby to ciężar na przyszłe 
lata. Zaraz powiem, co mam na myśli.

Utrzymywanie stanu, w którym nie mamy ustawy, 
powoduje przerzucenie ciężaru odpowiedzialności na 
sądy. Sądy muszą się posługiwać zasadami ogólny-
mi i mogą przy okazji popełniać błędy. Te błędy po 
czasie… Nawet jeśli sądy działają w dobrej wierze, 
to później ich orzeczenia mogą być oceniane w róż-
ny sposób. Sądy mogą być wręcz za to niezwykle 
krytykowane.

Wczoraj nawet mieliśmy w biurze rzecznika 
pewną debatę, w której uczestniczyła pani prof. Ewa 
Łętowska. Sformułowała ona taki pogląd, że sądy 
w ostatnich latach dawały się być może nadmiernie 
uwieść pełnomocnikom procesowym i trochę za bar-
dzo przyjmowały niektóre przedstawiane argumenty. 
To niebezpieczeństwo cały czas istnieje. To pogłębia 
stan nie tylko niepewności prawnej, ale też nierów-
nowagi, bo niektóre grupy czy niektóre instytucje 
w pełni, można powiedzieć, skorzystały z procesu 
reprywatyzacji, a niektórzy muszą dociekliwie do-
chodzić uprawnień przed sądami.

Podam państwu przykład. Ta sytuacja jest zagroże-
niem nie tylko dla ogólnego funkcjonowania państwa, 
ale także dla mieszkańców. Niedawno udało nam 
się… Uczestniczyliśmy jako biuro w bardzo poważnej 
sprawie, którą prowadziła pani dyrektor Dołowska 
z biura rzecznika. Sprawa dotyczyła reprywatyzacji 
w Michałowicach pod Warszawą, gdzie zostały zgło-
szone roszczenia jednej z rodzin. Rodzina rościła so-
bie tytuły do gruntów i na podstawie decyzji ministra 
rolnictwa próbowała je odzyskać. Rzecz dotyczyła 
interesów 1 tysiąca 500 mieszkańców Michałowic. 
Szczęśliwie NSA, można powiedzieć, powstrzymał 

można powiedzieć, pęka w szwach, tak? Wszystkie 
54 miejsca są wypełnione. W zasadzie należałoby 
oddać pewnie kolejne pawilony. Miejsce, które miało 
być czymś w rodzaju schroniska, ośrodka terapeu-
tycznego, staje się de facto więzieniem. Są łóżka pię-
trowe i naprawdę nie przypomina to w żaden sposób 
tego standardu, jaki powinien być, porównując go 
chociażby ze standardem w Rosdorfie w Niemczech. 
To jest jeden problem. 

Wiąże się ten problem z tym… I temu była po-
święcona cała duża konferencja, którą organizowali-
śmy 8 listopada… Tzn. my jej nie organizowaliśmy, 
byliśmy uczestnikami, a organizował to Instytut 
Psychiatrii i Neurologii na Sobieskiego. Ta konferencja 
była niezwykle krytyczna, jeśli chodzi o funkcjonowa-
nie ustawy, funkcjonowanie Gostynina, poziom regu-
lacyjny. Była także mowa o tym, że należałoby podjąć 
radykalne działania legislacyjne, żeby ten problem 
rozwiązać. No i znowu, mimo wszystko, mimo tego 
orzeczenia, wracamy do dyskusji o tym, czy być może 
Trybunał Konstytucyjny nie był nadmiernie optymi-
stycznie ustosunkowany do tej regulacji konstytu-
cyjnej, a także o tym, czy ustawodawca nie stworzył 
jednak instytucji, która w tym kształcie powoduje tak 
naprawdę przedłużenie kary pozbawienia wolności dla 
niektórych osób wręcz w nieskończoność. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Florek.

Senator Piotr Florek:
Dziękuję.
Panie Rzeczniku! Panie Ministrze! Strona 403 

informacji dotyczy braku przepisów określających 
zasady reprywatyzacji. Mamy małą ustawę reprywa-
tyzacyjną dotyczącą gruntów warszawskich – to była 
ta z czerwca 2015 r. – brakuje jednak dużej ustawy 
reprywatyzacyjnej, zapowiedzianej przez pana mini-
stra Patryka Jakiego i przez ministra sprawiedliwości. 
Dobra koniunktura gospodarcza, jaka jest, świetna 
sytuacja budżetu, jak twierdzi rząd, powinna sprzyjać 
właśnie przyjęciu takiej ustawy. 

I pytanie brzmi: czy bez ustawy, bez sprawiedli-
wych rekompensat będzie możliwe zakończenie spraw 
reprywatyzacji, roszczeń właścicieli, spadkobierców? 
Ja mam pewien przykład z własnego terenu, z wła-
snego podwórka właściwie, dotyczący Toru Poznań. 
To jest jedyny tor wyścigowy w Polsce. W tej chwili 
CBA składa zawiadomienie do prokuratury odnośnie 
do tego toru. Był tam Skarb Państwa wpisany w księ-
dze wieczystej, była komunalizacja. No i cały proces 
znowu może zostać odwrócony i końca nie widać. 
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(rzecznik A. Bodnar) dobrej kondycji, jak nigdy dotąd. Mimo to ogranicza 
się budżet instytucji, która stoi na straży praw człowie-
ka i obywatela. Rzecznikowi przybywa obowiązków, 
przybywa spraw do załatwienia. Efektywność rozpa-
trywania spraw jest niezwykle wysoka, bo, jak wynika 
ze sprawozdania, 1/4, 25% spraw udało się rozwiązać 
w sposób oczekiwany przez wnioskodawcę. 

Chciałbym zapytać pana rzecznika, czy kiedy-
kolwiek wyjaśniono powody, dla których ten budżet 
jest ograniczony. Czy np. przewodniczący Komisji 
Finansów Publicznych w Sejmie, przewodniczący 
komisji finansów w Senacie bądź minister finansów, 
który odpowiada za opracowanie budżetu państwa, 
wyjaśnił powody, dla których ten budżet jest ogra-
niczany, co bezpośrednio uderza w prawa człowieka 
i obywatela w Polsce? Czy takie informacje zostały 
panu rzecznikowi kiedykolwiek przekazane? Dziękuję.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo! 

Oczywiście w sytuacji, kiedy odbywa się dysku-
sja na temat budżetu – czy to na forum Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka, czy Komisji 
Finansów Publicznych – organ konstytucyjny nie 
dostaje, można by powiedzieć, pełnego sprawozdania 
na temat tego, dlaczego wniosek rzecznika nie został 
zaaprobowany. Można jedynie wyciągać pewne wnio-
ski z przebiegu dyskusji. Myślę, że w skrócie to się 
sprowadzało do tego, że rzecznik zajmuje się nie tym, 
czym powinien, że są pewne tematy, którymi nie po-
winien się zajmować. Były takie argumenty – no, one 
się pojawiały – że nie chodzi mi o zwiększenie mocy 
działania np. zespołu do spraw prawa karnego czy 
Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, że tak na-
prawdę to wszystko pójdzie na zespół do spraw walki 
z dyskryminacją, zespół do spraw równego traktowa-
nia. Myślę, że w niektórych sytuacjach doszukiwano 
się pewnych ukrytych intencji związanych z tym, że 
domagam się zwiększenia tego finansowania. I też 
myślę, że przykre jest to, że nie reagowano specjalnie 
na postulaty, które się pojawiały w rekomendacjach 
różnych organizacji międzynarodowych. W rekomen-
dacjach Komitetu Praw Człowieka, komitetu przeciw-
działania torturom ONZ czy podkomitetu do spraw 
przeciwdziałania torturom ONZ były takie postulaty, 
żeby ten budżet został dostosowany do zadań i do 
wymogów, które są stawiane przed rzecznikiem, ale 
w pewnym sensie te argumenty nie spotykały się 
z pełnym zrozumieniem. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan marszałek Borusewicz.

roszczenia reprywatyzacyjne i ci mieszkańcy mogą 
czuć się bezpiecznie. Ja mogę się cieszyć, że mogłem 
pomóc i w tym uczestniczyć. Aczkolwiek tak zupełnie 
na marginesie muszę państwu powiedzieć, że wysła-
nie do sądu 1 tysiąca 500 odpisów skargi kasacyjnej 
to jest duży wysiłek organizacyjny. Kosztowało nas 
kilka ładnych tygodni pracy, żeby to przygotować. 
Ale to na marginesie. Ta sprawa pokazuje problem, 
z którym mamy tutaj do czynienia, pokazuje niepew-
ność w zakresie interesów mieszkańców, osób, które 
w międzyczasie nabyły tytuły własności.

Myślę, że warto w tym kontekście wspomnieć 
o komisji weryfikacyjnej. Ja przedstawiałem dość 
krytyczne stanowisko, jeśli chodzi o komisję we-
ryfikacyjną. Główny argument był taki, że w tym 
kształcie ona nie byłaby w stanie dokonać przeglądów 
wszystkich nieruchomości w Warszawie. Po jakimś 
czasie mogę w sumie powiedzieć, że faktycznie tak 
się nie stało, że sprawy pewnej części nieruchomości 
zostały jedynie przejrzane.

Jeśli chodzi o przyszłość, to myślę, że musimy po 
prostu skorzystać z naszych własnych, krajowych roz-
wiązań, mianowicie z ustawy, która dotyczy mienia 
zabużańskiego. W kontekście mienia zabużańskiego 
wprowadzono zasadę spisania wszystkich roszczeń 
do określonego momentu i wypłacono 20% wartości. 
Można powiedzieć, że rozliczenie tego wszystkiego 
było domknięciem sytuacji.

Oczywiście w kontekście reprywatyzacji było-
by znacznie trudniej tak z dnia na dzień wypłacić 
w gotówce 20%. Moim zdaniem, pewnym rozwią-
zaniem mogłoby być wyemitowanie albo obligacji 
Skarbu Państwa, albo jakichś bonów, które byłyby 
do zrealizowania. Od razu byłyby one w obrocie, ale 
byłyby realizowane przez państwo sukcesywnie przez 
kolejne, najbliższe, powiedzmy, 15–20 lat, tak żeby 
nie obciążać jakąś wielką kwotą budżetu na kolejny 
rok, tylko rozłożyć to na kolejne lata. No, po prostu 
to trzeba w którymś momencie w Polsce zrobić, oby 
jak najszybciej.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Ja chciałbym wrócić do budżetu Biura Rzecznika 

Praw Obywatelskich. Ostatnie 2 lata budżetowe upły-
nęły pod znakiem decyzji parlamentu, która obniżyła 
budżet biura. No, jest to paradoksalne, bo przecież wie-
my, że budżet państwa jest według rządzących w tak 
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do tego, aby później korzystać z możliwości, która 
jest uregulowana w prawie o prokuraturze, a miano-
wicie możliwości informowania wybranych dzien-
nikarzy, wybranych osób o każdym toczącym się 
postępowaniu przygotowawczym. Proszę zauważyć, 
to jest jedno z najważniejszych nowych postanowień, 
jakie się pojawiły, jeśli chodzi o funkcjonowanie 
prokuratury. Chodzi o możliwość selektywnego, 
nakierowanego informowania wybranych dzienni-
karzy, informowania nie powszechnie, nie wszyst-
kich, nie Polskiej Agencji Prasowej i dziennikarzy 
wszystkich mediów, lecz wybranych dziennikarzy. 
Jeżeli posiada się taką wiedzę, to powstaje pyta-
nie, jak się korzysta z tej wiedzy i w jaki sposób 
później wpływa się na bieg debaty publicznej i na 
to, że niektórzy dziennikarze są wcześniej poin-
formowani. Co więcej, chciałbym zwrócić uwagę 
na to, że poinformowanie niektórych dziennikarzy, 
udostępnienie niektórych materiałów ze śledztwa 
na odpowiednim etapie może powodować niepo-
wetowaną, nieodwracalną szkodę dla tych osób, 
które zostały w ten sposób opisane. Tak że to też 
powinno prowadzić do zastanowienia. Czyli kiedy 
czytamy, że jakiś dziennikarz dotarł do nieznanych 
materiałów ze śledztwa i jakimś dziwnym trafem 
tylko on dotarł, a inni, jeśli dotrą, to może dotrą za 
pół roku, za kilka miesięcy, bo takiej możliwości 
nie będą mieli… Ja bym zwracał uwagę właśnie na 
to, że być może ten mechanizm niestety służy do 
korzystania z procedury selektywnego informowa-
nia niektórych dziennikarzy o niektórych sprawach. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.

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

Panie Rzeczniku! Mam pytanie, a właściwie 2 py-
tania, które po części nawiązują do treści, które 
tutaj już były omawiane. Otóż my jako senatorowie 
prowadzimy w biurach senatorskich sprawy inter-
wencyjne. Do nas na dyżury przychodzą ludzie 
z różnymi problemami. Tak że w pewnym sensie… 
no, może nie tyle, że wykonujemy pracę za pana, co 
poruszamy się w sferze podobnych zagadnień. No 
i przyznam, że połowa spraw, z jakimi się spotykam 
w moim biurze, dotyczy, nazwałbym to ogólnie, 
kwestii sądowych – niesprawiedliwych orzeczeń, 
pewnego rodzaju przeciągania spraw itd. – a druga 
połowa, może 1/4, to są kwestie związane ze stykiem 
obywatela z samorządem. Nie spotkałem się jeszcze 
z jakimkolwiek przypadkiem dyskryminacji czy to 
ze względu na płeć, czy to ze względu na orientację 

Senator Bogdan Borusewicz:
Panie Rzeczniku, czy pan wie, że prokurator 

generalny Zbigniew Ziobro wydał prokuratorom 
szczebla podstawowego polecenie informowania 
o sprawach, które mogą wywołać zainteresowanie 
opinii publicznej? To jest bardzo szeroki zbiór spraw. 
To nie dotyczy szczególnych kategorii przestępstw, 
czyli przestępstw związanych z, załóżmy, terrory-
zmem, to nie dotyczy innych zbrodni, tych najbar-
dziej groźnych, tylko spraw, które mogą wywołać 
zainteresowanie opinii publicznej. I to dotyczy też 
polityków wszystkich partii, bo każda sprawa nas 
dotycząca może wywołać zainteresowanie opinii 
publicznej, w tym także np. sprawa przekroczenia 
prędkości. Czy pan uważa, że to jest stosowne do 
kompetencji? I czy wie pan może, w jakim celu tego 
typu zalecenie dla prokuratorów wydał prokurator 
generalny?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Szanowny Panie Marszałku, ja niestety… znaczy 
może nie niestety, ale ja myślę, że jeżeli zarządza 
się dużą strukturą, w której są różnego rodzaju spra-
wy – czy to będzie Sąd Najwyższy, czy to będzie 
prokuratura, czy to będzie Biuro Rzecznika Praw 
Obywatelskich – to szefostwo nie jest w stanie na 
bieżąco wiedzieć o tym, co się dzieje, jeśli chodzi 
o całą strukturę. A rzeczywistość medialna, nasza 
rzeczywistość społeczna jest taka, że nawet jeżeli 
czasami nie wie się, jako szef, o różnych historiach, 
to i tak na końcu właśnie jako szef instytucji odpo-
wiada się za to, że o czymś się nie wiedziało albo 
że odpowiednio szybko nie zareagowało. Ja czasami 
mam tak, że w niedzielę muszę śledzić, co się dzieje 
w mediach, bo już w poniedziałek jestem odpyty-
wany z tego, co ja w tych różnych sprawach zrobię, 
jakie mam stanowisko. A jak nie odpowiem, to zaraz 
mogę być oskarżany, że daną sprawą się nie zajmuję. 
Tak że ja trochę rozumiem potrzebę tego, że chce 
się szybciej wiedzieć o tym, co w dużej strukturze 
się dzieje. Co więcej, skoro już mówimy o kategorii 
spraw medialnych, to przypominam sobie, że np. 
w Sądzie Okręgowym w Warszawie istnieje nawet 
taki specjalny wykaz spraw budzących zaintereso-
wanie medialne i to jest rozsyłane przez rzecznika 
prasowego do dziennikarzy, tak żeby dziennikarze 
wiedzieli, na jakie sprawy się stawić i którymi warto 
szczególnie się interesować.

Jednak, powiedziawszy to wszystko, powiem, że 
musimy zdawać sobie sprawę z paru konkretnych 
spraw. Jeżeli szef prokuratury posiada wspomnianą 
wiedzę, to powstaje pytanie, czy służy mu to tylko 
i wyłącznie do bycia lepiej poinformowanym, czy też 
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(senator J. Czerwiński) Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:

Dziękuję serdecznie.
Po pierwsze, proszę zauważyć, że ja w wystąpie-

niach zawsze staram się bardzo unikać takich, można 
powiedzieć, dużych kwantyfikatorów odnoszących 
się do tego, czym jest Polska albo czym jest polskie 
społeczeństwo. Ja nigdy bym nie powiedział, że pol-
skie społeczeństwo jest z założenia nietolerancyjne. 
Nigdy bym nie powiedział, że, powiedzmy, dominuje 
rasizm. Jedyne, o czym ja powiedziałem w moim wy-
stąpieniu, to jest to, że… Powiedziałem o bardzo kon-
kretnych sprawach, które trafiają do biura rzecznika, 
którymi się zajmuję, które mogą dotyczyć chociażby 
przestępstw z nienawiści. Jeżelibyśmy spojrzeli do… 
Co więcej, chciałbym podkreślić, że pobicia – szcze-
gólnie pobicia, bo one mi najbardziej leżą na sercu – 
zdarzają się przez to, że tolerujemy czy przyzwalamy 
na mowę nienawiści. To są niezwykle dramatyczne 
historie. To są historie, które dla mnie są nie do zro-
zumienia, jeśli się weźmie pod uwagę naszą historię, 
nasze tradycje, naszą tradycję szlachecką tolerancji 
religijnej i to, że Polska zawsze była czy przez wiele 
wieków była państwem różnorodności kulturowej 
oraz narodowościowej.

I teraz, jeżeli spojrzelibyśmy do raportu á pro-
pos konkretnych spraw, to w 2017 r. my sami zare-
jestrowaliśmy 100 różnych spraw, które dotyczyły 
aktów przemocy i mowy nienawiści, motywowanych 
przynależnością narodowo-etniczną bądź rasową czy 
wyznawaną religią. Czyli to są te sprawy, o których 
się dowiedzieliśmy, które podjęliśmy, z którymi się 
do nas zwróciły osoby bądź organizacje pozarzą-
dowe. Gdybyśmy spojrzeli do raportu, który odnosi 
się do art. 32 konstytucji mówiącego o zakazie dys-
kryminacji, to przeczytamy tam, że interweniowa-
łem w sprawie: napaści na obywatela Bangladeszu 
w Legnicy, pobicia Saudyjczyka w Zakopanem, 
pobicia hinduskiego studenta w Poznaniu, pobicia 
obywatela Ukrainy w Warszawie, napaści na izra-
elskich sportowców w hotelu w Sochocinie, pobicia 
Czeczenki na warszawskiej Woli, znieważenia i na-
ruszenia nietykalności cielesnej obywatela Ukrainy 
w Opolu i napaści kilkudziesięcioosobowej grupy 
na cudzoziemców przebywających w jednym z wro-
cławskich barów z kebabem. Prawda? To jest przykład 
kilku bardzo konkretnych spraw, które…

(Senator Jerzy Czerwiński: Osiem.)
Ale to…
(Senator Jerzy Czerwiński: Osiem.)
Jeżeli, Panie Senatorze, 8 spraw to jest mało…
(Rozmowy na sali)
Jeżeli chodzi o pobicie, to my się chyba różnimy 

oceną, bo dla mnie to jest bardzo dużo. Tak? To zna-
czy, dla mnie każda sytuacja, kiedy kogoś bije się 

seksualną, czy ze względu na rasę. Czy my żyjemy 
w 2 różnych rzeczywistościach?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tak!)
(Senator Jerzy Fedorowicz: To prawda.)
(Głosy z sali: Tak.)
Pytanie, która z tych rzeczywistości jest lepsza. 

Pan, Panie Rzeczniku, starał się nam tutaj przedsta-
wić – na początku, w swoim wystąpieniu ogólnym, 
pan bardzo dużo na ten temat mówił – że to są sprawy, 
których skala narasta w Polsce, że jest ich coraz wię-
cej, że są to wręcz sprawy, których rozwiązanie staje 
się polską racją stanu. A ja myślałem, że tych innych 
spraw, takich typowych, z którymi ja się spotykam, 
jest znacznie więcej. No i teraz tak. Dane, które pan 
tutaj przytoczył, dotyczące spraw, wystąpień, nazwał-
bym to, związanych z dyskryminacją ze względu na 
pochodzenie… Wyliczył pan ich 8. Oczywiście jest 
tu 100 spraw… Ale to są głównie sprawy, powiedział-
bym, internetowe, związane z tzw. mową nienawi-
ści. Jeśli chodzi zaś o sprawy związane z orientacją 
seksualną, to jest tu dosłownie 1, a chodzi o jakieś 
naklejki propagowane w internecie. Spraw, które do 
pana wpłynęły, było łącznie 52 tysiące, spraw nowych 
– 22 tysiące. 

Jak pan uważa, czy ten procent, który pan tak 
starał się nam tutaj ekspresywnie wytłumaczyć 
i przedstawić, rzeczywiście upoważnia do tego, 
żeby twierdzić, że Polska jest krajem nietolerancji? 
Bo takie odniosłem wrażenie z pana wystąpienia 
– że Polska jest krajem nietolerancji, postępują-
cego rasizmu, postępującej dyskryminacji. Czy 
tak rzeczywiście jest? Mówmy tu i o kwestiach 
ilościowych, i o pana odczuciu, bo mogą to być  
2 różne sprawy.

Drugie pytanie jest związane z komisją weryfika-
cyjną. Zasłynął pan z tego, że w roku 2017 wystąpił 
pan do komisji, powiedzmy, z takim monitem – no, 
nie wiem, jak to nazwać; to było pewnie jakieś pi-
smo – z taką prośbą o lepsze przestrzeganie praw 
osób, które były przed tą komisją przesłuchiwane. 
Część z nich to byli czyściciele kamienic, część – 
osoby odpowiedzialne za tę wielką aferę. W pana 
sprawozdaniu nie znalazłem jednak żadnego śladu 
tego, czy pan interweniował w sprawie osób – nie 
chodzi o ten jeden przypadek w Poznaniu – które były 
w Warszawie przez tych czyścicieli kamienic wyzu-
wane z wszelkich praw, z godności, z własności. To 
było robione wręcz z narażeniem ich życia i zdrowia. 
Czy pan… Ilu osobom, które były usuwane z kamie-
nic w Warszawie, pan pomógł? Ile było konkretnie 
takich przypadków, ilu osobom pan pomógł? Bo że 
chciał pan pomóc czyścicielom kamienic, to o tym 
wiem. To było powszechnie opisywane. Tak że te 
2 pytania, jeśli można.
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(rzecznik A. Bodnar) o problemy związane z prawem własności. I jeżeli 
sięgniemy do dalszej części raportu, to znajdziemy 
tam kwestie dotyczące polityki mieszkaniowej – to 
jest pod przytoczonym art. 75, tam są bardzo obszer-
ne, można powiedzieć, rozważania dotyczące różnych 
aspektów ochrony praw osób dotkniętych takimi pro-
blemami, także z powodu reprywatyzacji.

Chciałbym podkreślić, że w biurze rzecznika 
w Zespole Prawa Cywilnego, którym kieruje pani 
dyrektor Dołowska, pracuje 20 osób, które zajmu-
ją się całą problematyką prawa cywilnego. Prawem 
mieszkaniowym, w tym także różnymi problemami 
związanymi z reprywatyzacją w Warszawie, zajmuje 
się kilka osób i mogę pana senatora zapewnić, że sta-
ramy się na bieżąco zajmować tymi sprawami i odpo-
wiadać na te wszystkie skargi, podejmować działania 
w relacjach z miastem stołecznym Warszawa, tak aby 
sytuacje osób, których lokale objęte są reprywatyza-
cją i których dotyczą inne problemy mieszkaniowe, 
rozwiązywać.

Chciałbym też… Bo pan senator wskazał, jakoby 
mój list do komisji weryfikacyjnej był nadmierny 
bądź też niepotrzebny. Powiedział pan: skoro mamy 
do czynienia z określonymi osobami, to po co tym 
osobom odpowiednia ochrona?

(Senator Jerzy Czerwiński: W zestawieniu z ofia-
rami tych osób…)

Tak. Ale ja chciałbym podkreślić, że prawo do 
obrony przysługuje każdemu obywatelowi, w tym 
także prawo do tego, aby w przypadku działalności 
tego typu instytucji osoby te były przesłuchiwane 
po prostu w sposób wypełniający standardy demo-
kratycznego państwa prawnego. I to było treścią 
mojego wystąpienia, było to po prostu przytoczenie 
standardów przesłuchań, jakie wynikają z wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie bankowej 
komisji śledczej. Polecam wszystkim to orzeczenie 
– bodajże z 2007 r. – ponieważ to jest jedno z takich, 
można powiedzieć, fundamentalnych orzeczeń, do-
konano w nim analizy tego, w jaki sposób należy 
przesłuchiwać, a jednocześnie nie naruszać pewnych 
standardów funkcjonowania tego typu specjalnych 
instytucji wyjaśniających czy weryfikujących okre-
ślone działania. Dziękuję bardzo.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy można, Panie 
Marszałku, zadać jedno pytanie dodatkowe?)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Ministrze, ja prosiłem o wskazanie tych 

przypadków, w których pan pomógł osobom bez-
prawnie usuniętym ze swoich mieszkań w Warszawie 

z powodu pochodzenia rasowego i etnicznego, to jest 
powód do wstydu. Wstydu, że to się w ogóle w Polsce 
dzieje. I nie jestem w stanie tego zrozumieć. Ja muszę 
to dokumentować, muszę to wyjaśniać, muszę badać, 
czy te osoby mają… czy odpowiednio reaguje policja, 
czy odpowiednio reaguje prokurator i sąd. Co więcej, 
w przypadku każdej z tych spraw my staramy się też 
do tych osób dotrzeć, porozmawiać z nimi, zasta-
nowić się, jak moglibyśmy pomóc w danej sytuacji. 
I uważam, że to jest bardzo przykre, że aż takie histo-
rie się w Polsce dzieją. Ale znowu chciałbym podkre-
ślić: ja z tego nie będę wyciągał takich wniosków. I nie 
podałem w swoim przemówieniu takiego wniosku, 
który pan senator mógłby mi wskazać. Ja tylko mówię 
o pewnej liczbie spraw, które się pojawiają.

Jeśli zaś chodzi o sytuacje dyskryminacyjne, to 
pamiętajmy o tym, że te sytuacje są przeróżne. To nie 
są tylko i wyłącznie tego typu historie. Występuje np. 
taki problem, który jest dyskutowany w Polsce, jak 
dyskryminacja w dostępie do różnych dóbr i usług. 
Tak? I znowu zdarzają się takie sytuacje, że np. jest 
osoba, która się porusza na wózku, i odmawia się jej 
wstępu do klubu na koncert, chociaż lokal był dostęp-
ny dla osób z niepełnosprawnościami, albo odmawia 
się osobie ubogiej obsługi, albo są osoby niewidome 
czy osoby korzystające z psa przewodnika, którym 
odmawia się korzystania z różnych usług. To też są 
sprawy, którymi się zajmujemy.

Ja myślę, że jeśli chodzi o sprawy dyskrymina-
cyjne, to problemem jest nie tyle liczba spraw, ile 
kwestia tego, czy ludzie mają świadomość, że mają 
instrumenty prawne, za pomocą których mogą sobie 
sami pomóc; czy znowu występuje takie zjawisko, że 
się obawiają, jaka będzie konsekwencja zgłoszenia 
danej sprawy i czy faktycznie ktoś im będzie w stanie 
skutecznie pomóc. I to jest, myślę, jeden z większych 
problemów dotyczących praw osób homoseksualnych. 
To znaczy, one często nie raportują spraw indywidu-
alnych, bo boją się, że konsekwencją tego będzie po 
prostu ujawnienie ich tożsamości, ich orientacji, a nie 
chcą czy nie mogą sobie na to pozwolić. Ale to nie 
znaczy, że te problemy nie występują, bo występują. 
Ja jestem w stałym kontakcie z organizacjami, które 
zajmują się pomocą takim osobom, ale także z nie-
którymi osobami, które niekoniecznie chciały mówić 
o swoich indywidualnych problemach.

Teraz tak: dziękuję, że pan senator zwrócił uwagę 
na problemy związane z funkcjonowaniem samorzą-
dów, bo tutaj faktycznie jest sporo problemów i dużo 
spraw, które prowadzimy, a które dotyczą konsekwen-
cji różnych rozstrzygnięć administracyjnych.

A jeśli chodzi o komisję weryfikacyjną, to fak-
tycznie pod przytoczonym art. 64 konstytucji jest cała 
analiza tego wszystkiego, co robiliśmy, jeśli chodzi 
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(senator J. Czerwiński) dalicznego niewykonania w dalszym ciągu wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. Nomen 
omen, nie wiem, czy państwo wiecie, że od półto-
ra roku nie ma powołanego prezesa Państwowego 
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Oczywiście to dodaję na marginesie, ale to też wska-
zuje na to, że chociaż jest teraz możliwe powołanie go 
bez konkursu, to nie ma osoby, która by była godna, 
żeby się na tym stanowisku znaleźć. Ale, tak jak po-
wiedziałem, to na marginesie.

Mnie bardziej interesuje kwestia tego, jak pan 
ocenia, nawet dosyć szczegółowo, poziom czy też 
stan przestrzegania praw środowiska osób głuchych 
i niedosłyszących, szczególnie w kontekście dostępu 
do administracji publicznej przy załatwianiu swoich 
spraw, ale też jeśli chodzi o kwestie związane z do-
stępem szczególnie do programów informacyjnych, 
filmów. Czy w tym zakresie w ostatnim czasie coś się 
zmieniło, czy w dalszym ciągu jest to na nienależy-
tym poziomie? I czy coś z tym pan u siebie w biurze 
robi? Wiem, że tak, ale czy są planowane jeszcze 
jakieś działania? Dziękuję bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Tak, mamy w ogóle w biurze rzecznika cały ze-

spół, zespół, który się zajmuje problematyką osób głu-
chych. Mamy stały kontakt. Pani dyrektor Imiołczyk, 
też obecna na sali, szefuje, można powiedzieć, temu 
zespołowi i cały czas stara się podejmować działa-
nia w tym zakresie. W skrócie i tak bardzo szybko 
powiem o 3 tematach.

Pierwsza sprawa. Administracja wciąż nie jest 
dostosowana, bo z jednej strony mamy ustawę o ję-
zyku migowym, ale później jej realizacja w praktyce, 
w szczególności dostępność tłumaczeń, dostępność 
wideotłumaczy, jest na niewystarczającym pozio-
mie. Pamiętam, że jak byłem w Człuchowie, to jedna 
pani nam opowiadała, że czasami za własne, pry-
watne pieniądze po prostu zamawia tłumacza, żeby 
przyjechał, bo już nie chce się bawić w te wszystkie 
rozliczenia, byleby tylko, jak osoba głucha się poja-
wi, jak najlepiej jej pomóc. Tak że kwestia w ogóle 
faktycznego funkcjonowania administracji to jest 
jeden problem.

Drugi problem jest związany z audiotranskrypcją 
w kinach, w programach telewizyjnych. Ale chciał-
bym państwu właśnie przy okazji zgłosić problem 
z Wrocławia. Bo jak byłem we Wrocławiu, to jed-
na działaczka, bodajże Fundacji „Katarynka”, jeżeli 
mnie pamięć nie myli, zgłosiła, że była absolutnie 
oburzona, i środowisko osób głuchych było absolut-
nie oburzone, tym, że wszystkie programy związane 
z rocznicą niepodległości nie były opatrzone audio-

– chodzi o tę sprawę, która bulwersuje całą opinię 
publiczną, całą Polskę. Pan nie przytoczył mi żadnego 
takiego przypadku. To tylko potwierdza moje przy-
puszczenie, że… No, nie chcę tego powiedzieć, staram 
się być delikatny…. Pański urząd został stworzony do 
tego, aby bronić słabszych, przede wszystkim słab-
szych, tych, którzy sobie nie dają rady z machiną 
urzędniczą, prawną itd. Ale w tych sprawach pan nie 
występował w obronie słabszych, niestety. 

Oczywiście prawa przesłuchiwanych są ważne, 
ale jest pytanie: co jest ważniejsze, prawo przesłu-
chiwanego, mającego na koncie 40 milionów zł, które 
uzyskał z przestępstwa, czy prawa kilkudziesięciu 
ludzi, których siłą wyrugował on z kamienicy, w dro-
dze upodlania, odbierania godności ludzkiej? Panie 
Rzeczniku, proszę powiedzieć wprost: czyje prawo 
według pana… Czyim prawem pan się powinien za-
jąć, którym z tych praw?

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowny Panie Senatorze, i jednym, i drugim.
(Głos z sali: Prawami obywateli.)
Prawami wszystkich obywateli.
Poza tym powiedziałem panu bardzo wyraź-

nie, że tymi problemami zajmuje się w biurze stale  
5, 6 osób, które pracują w zespole prawa miesz-
kaniowego, one zajmują się wszystkimi poszcze-
gólnymi skargami i różnymi innymi działaniami 
systemowymi, które do tego problemu się odnoszą. 
Proszę mi wybaczyć, że ja nie znam na pamięć tych 
wszystkich spraw…

(Senator Jerzy Czerwiński: W sprawozdaniu…)
W sprawozdaniu jest to ujęte pod art. 64 i pod 

art. 75. Jeżeli pan senator się na to zgodzi, to oczywi-
ście skieruję do pana senatora odpowiednie wystąpie-
nie, w którym przedstawimy panu bardzo dokładną 
listę wszystkich takich spraw.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można prosić… 
Chodzi o sprawy warszawskie.)

Oczywiście. Dobrze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Duda.

Senator Jarosław Duda:
Panie Marszałku! Panie Rzeczniku! Dosyć dużo 

czasu poświęciliśmy dzisiaj kwestii przestrzegania 
praw osób niepełnosprawnych i środowiska osób 
z niepełnosprawnościami, a szczególnie sprawie skan-
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(rzecznik A. Bodnar) Robertem Lewandowskim, nie każdy oczywiście 
odnosi sukcesy na miarę tych sportowców, których 
wymieniłem. Jak wygląda – bo pisze pan w spra-
wozdaniu na stronie 338, że sprawa ta będzie przed-
miotem spotkania właśnie z polskimi związkami 
gier zespołowych – przebieg dalszych prac w tym 
zakresie? Czy może pan coś na ten temat powiedzieć? 
Dziękuję bardzo.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Pierwsza informacja jest taka, że to nie był PZPN, 

tylko to był Polski Związek Piłkarzy, a to jest inna 
struktura i ona faktycznie się zwróciła o to. Polski 
Związek Piłkarzy wskazał jakby 2 kwestie: nie tyl-
ko kwestię zabezpieczenia społecznego, ale w ogóle, 
można powiedzieć, zabezpieczenia interesów zawod-
ników wtedy, kiedy mają okres kariery. Bo te stan-
dardy… Oni są w zasadzie traktowani trochę tak, jak 
gdyby byli „przedsiębiorcami”, i nikt specjalnie nie 
przejmuje się tym, że mogą mieć kontuzję, że potrze-
bują urlopu, że transfery powinny odbywać się w taki 
sposób, że respektowane są ich prawa pracownicze, 
bo często grają właśnie niekoniecznie na pozycji do-
brze opłacanego napastnika w ekstraklasie, tylko na 
pozycji zwykłego obrońcy w zespole drugoligowym, 
co się wiąże z normalnym, takim codziennym zatrud-
nieniem i z konsekwencjami, które są z tym związane. 
Na razie powiem, że podjąłem te wystąpienia, dosta-
łem odpowiedzi, jednak jeszcze tego spotkania nie 
zorganizowaliśmy. Proszę mi wybaczyć, ale strasznie 
dużo się dzieje. To jest tak, że tych tematów, które są 
przedmiotem zainteresowania rzecznika, jest bardzo 
wiele, więc musimy jeszcze raz temu się przyjrzeć, 
bo być może lepiej delegować odpowiedzialność na 
moich zastępców i zastępczynie.

Jeżeli jeszcze mógłbym coś dodać… Bo kwestia 
zabezpieczenia emerytalnego… Absolutnie ma pan 
rację, że mamy obecnie pewien poziom wsparcia dla 
paraolimpijczyków, dla medalistów olimpijskich i to 
jest w zasadzie tyle. No, jeszcze są ci, którzy osiągnęli 
na tyle duże sukcesy, że nie potrzebują tego wsparcia.

Proszę jednak zauważyć, że bardzo podobny 
problem dotyczy także artystów. Podejmujemy ko-
respondencję z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, wskazując, że w tym okresie kariery 
artyści często korzystają z różnych stypendiów twór-
czych albo pracują na umowie-zleceniu, albo zarabia-
ją poprzez sprzedawanie swoich dzieł i też nie jest 
stworzony dla nich taki właśnie system, który by był 
dostosowany do tego typu pracy. I to też jest jeden 
z problemów do rozwiązania. Tak że mogę obiecać, że 
oczywiście wrócę do tego tematu, żeby się nim zająć 
i pociągnąć ten temat mocniej. Dziękuję.

transkrypcją, i że to jest właśnie taki najbardziej do-
bitny przykład, jak można wykluczyć. Organizuje się 
obchody, przeznacza się określone środki finansowe 
i nie ma audiotranskrypcji. Przyznam szczerze, że 
jeszcze nie zdążyłem napisać oficjalnej interwencji 
w tym zakresie, ale dzielę się tym, co zostało mi 
przekazane. Tak że myślę, że o tym warto pamiętać.

Trzecia sprawa, która mnie szczególnie interesuje, 
bo ona jest trudna do zrozumienia i ujęcia bezpo-
średnio, a dotyczy może nie sporej, ale pewnej grupy 
osób, to problem dzieci CODA, czyli dzieci słyszą-
cych, ale żyjących w rodzinach osób niesłyszących. 
One w związku z tym stają się w młodym wieku 
takimi, można powiedzieć, naturalnymi tłumacza-
mi swoich rodziców, co powoduje bardzo poważne 
konsekwencje dla ich rozwoju emocjonalnego, roz-
woju psychicznego, takie nadmierne obciążenie od-
powiedzialnością, przyspieszone dorastanie. I w tym 
zakresie skierowałem wystąpienie do pani minister 
edukacji narodowej, która obiecała, że uwrażliwi pe-
dagogów szkolnych na ten problem. Ale warto pamię-
tać o tym, że takie dzieci też są u nas i że potrzebują 
one wsparcia. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące za-

trudnienia piłkarzy oraz ich zabezpieczenia emery-
talnego. Polski Związek Piłki Nożnej wystosował do 
pana pismo, w którym zwraca się z prośbą o zbadanie 
kwestii ochrony prawem pracy czy też zabezpiecze-
nia emerytalnego polskich piłkarzy. Ale ja chciałbym 
zapytać nieco szerzej. Czy być może… Bo pan w tej 
interwencji zapowiada, że zwróci się pan z takim 
pytaniem do wszystkich związków sportowych gier 
zespołowych. Ale czy nie powinien pan być może, 
Panie Ministrze, rozszerzyć tego pytania i czy ta 
kwestia nie powinna być przedmiotem prac polskiego 
parlamentu i regulacji ustawowych? Bo mamy do 
czynienia z takimi przypadkami, że nawet wielcy 
polscy sportowcy pozostają bez środków do życia, 
organizowane są różnego rodzaju zbiórki publiczne, 
przeprowadzane są różnego rodzaju inicjatywy, żeby 
tym ludziom pomóc w takiej najprostszej egzystencji. 
Czy nie powinniśmy w jakiś sposób właśnie wpłynąć 
na zmianę przepisów prawa tak, aby polscy sportow-
cy byli zabezpieczeni w przyszłości i mogli godnie 
funkcjonować po zakończeniu karier sportowych? 
Bo wiemy, że nie każdy jest Zbigniewem Bońkiem, 
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sygnalizowanie określonych problemów. Jeżeli wi-
dzimy, że jakiś problem, który wynika ze skarg, nie-
koniecznie dotyczy naszej działalności, to reagujemy, 
tak żeby zajął się tym odpowiedni organ rzeczniczy. 
Wtedy w pewnym sensie, w cudzysłowie, nadzoruje-
my, czy ten problem jest poprawnie rozwiązywany. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Nie ma więcej pytań. Dziękuję bardzo, Panie 

Rzeczniku.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar: 

Czyli mogę teraz usiąść? Tak?)
Tak, bardzo proszę.
Informuję, że rzecznik praw obywatelskich zo-

bowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na 
pytanie zadane przez pana senatora Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy do zabrania głosu zapisał się pan 

przewodniczący Klich.

Senator Bogdan Klich:
Zastanawiałem się Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 

czy dzisiaj o godzinie 12.00 być tutaj, na tej sali, 
czy na rozprawie, uznałem jednak, że w pierwszej 
kolejności moim obowiązkiem jest być tutaj, w pra-
cy. I tylko dlatego nie jestem na rozprawie, która 
dzisiaj odbywała się przed Sądem Rejonowym dla 
Warszawy-Śródmieścia, gdzie sądzone są 3 osoby, 
które próbowały zablokować marsz ONR – marsz 
organizacji, która dawno powinna być zdelegalizo-
wana; organizacji, która posługuje się faszystowskimi 
symbolami; organizacji, która ma charakter skrajnie 
prawicowy; organizacji, która nie tylko tu, w tak 
straszliwie dotkniętej wojną Warszawie, ale także 
w innych miastach polskich jest odpowiedzialna za 
ekscesy i wydarzenia, za które się wstydzimy. Myślę, 
że wstydzi się za nie cała sala Senatu, bez wyjątku, 
nie wyobrażam sobie senatora, który mógłby się eks-
cesów ONR nie wstydzić. Nie pierwsza to rozprawa, 
bo w trakcie trwania tego posiedzenia, codziennie 
przez sądem rejonowym w Warszawie odbywają się 
rozprawy. Mógłbym zaprezentować kalendarium tych 
rozpraw, patrząc i w przeszłość, i w przyszłość.

Paradoksem jest to, że często na tych rozpra-
wach sądzeni są ci, którzy powinni być świadkami, 
a świadkami są ci, którzy powinni być oskarżani. 
Na tym polega współczesny polski paradoks. Tych 
rozpraw jest coraz więcej. Te rozprawy w większości 
opierają się na artykułach kodeksu wykroczeń, ale 
zdarzają się też rozprawy w oparciu o kodeks kar-
ny. Prawie wszyscy obywatele, którzy stają przed 
sądami, bez względu na to, czy są obwinieni przez 
policję, czy oskarżeni przez prokuraturę, to są ci, 

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Nie ma już więcej 

pytań.)
Nie ma więcej pytań…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja jeszcze.)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: A, jeszcze pani…)
Proszę bardzo, Pani Senator. Tak, bardzo proszę

Senator Barbara Borys-Damięcka:
Dziękuję.
Ja mam tego typu pytanie: czy istnieje współpraca 

między pana urzędem a innymi rzecznikami, takimi 
jak rzecznik praw dziecka, rzecznik praw pacjenta 
itd., itd., w następującej sprawie, o którą zapytam.

Otóż bardzo często obywatele, zwracając się do 
któregoś z rzeczników ze sprawą, napotykają wiele 
problemów, tzn. i oni, i urząd takiego rzecznika. Czy 
istnieje współpraca pozwalająca na to, żeby obywatel, 
chcąc szukać dalej pomocy, nie musiał zaczynać całej 
procedury od nowa i zwracać się do innego rzeczni-
ka, np. do pana jako rzecznika praw obywatelskich? 
Chodzi o to, żeby można było przekazać sprawy mię-
dzy rzecznikami, że tak powiem, co pozwoliłoby oby-
watelowi na nierozpoczynanie wszystkiego od nowa, 
bo wszelkiego rodzaju dokumenty, informacje, itd. 
przeszłyby z pominięciem udziału tego obywatela. 
Być może przyspieszyłoby to sprawę czy pomogło 
ją załatwić. Czy istnieją takie praktyki? I czy mię-
dzy rzecznikami była czy jest nawiązana tego typu 
współpraca? Dziękuję.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Dziękuję bardzo.
Ja myślę, że tu są pewne ograniczenia, ponieważ 

jeżeli obywatel zwraca się do rzecznika, to zwraca się 
do konkretnej instytucji i moim zdaniem nie można 
ot tak po prostu dysponować tą jego skargą. Moim 
zdaniem należy raczej bardzo dokładnie poinformo-
wać, w jakim zakresie inna instytucja orzecznicza 
mogłaby pomóc. Wtedy już sam obywatel powinien 
podjąć decyzję, czy zamierza się do tej instytucji 
zwrócić, bo np. może nie mieć zaufania, mógł wcze-
śniej się już zwracać i mógł nie skorzystać… Wydaje 
mi się, że stosowanie takich automatycznych rozwią-
zań nie jest na miejscu. Lepiej po prostu stworzyć 
taki system, i o to bardzo dbamy, żeby już na etapie 
wstępnej weryfikacji wniosku – w biurze rzecznika 
jest Zespół Wstępnej Oceny Wniosków, pan dyrek-
tor Śpiewak jest z nami na sali – od razu, szybko 
zareagować i przekazać odpowiednią informację. 
Staramy się też po prostu współpracować poprzez 
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(senator B. Klich) cej na ich niezawisłość i niezależność sądownic-
twa, zachowują się przyzwoicie, zachowują się tak, 
jak nakazuje im sumienie, zachowują się w sposób 
rzetelny. Sędziowie polscy w większości uniewin-
niają, w znacznej większości uniewinniają tych 
obywateli. Ostatecznie czynią to sędziowie sądów 
apelacyjnych, gdy jakaś sprawa trafia do drugiej 
instancji. I należy sędziom polskim za to podzięko-
wać, że trzymają się standardów etyki sędziowskiej,  
że przestrzegają tego, czego nauczyła ich wolna 
Polska, że nie zachowują się w sposób tak żałosny, 
jak zachowali się – czy zachowywali się w części – 
sędziowie stanu wojennego.

No, ale to nie o to chodzi, żeby te sprawy trafiały 
do sądów. To nie o to chodzi, żeby policjant musiał 
wybierać, czy zachować się profesjonalnie i zgodnie 
z przepisami, czy też iść na obywatela i łamać mu 
sumienie bądź kręgosłup. I dzisiaj mamy do czynienia 
z policjantami, którzy zachowują w sposób profesjo-
nalny, zachowują się w sposób właściwy, zachowują 
się zgodnie z zasadami swojej służby, ale mamy też do 
czynienia – i wiem to, bo obserwuję sprawy – z poli-
cjantami, którzy naruszają te standardy. Naruszają te 
standardy i albo zachowują się brutalnie w stosunku 
do obywateli, czasem nawet używając siły fizycznej, 
albo po prostu zachowują się niezgodnie z zasadami 
profesjonalizmu.

To wszystko odnotowujemy my, w kraju, ale to 
wszystko odnotowują też organizacje międzynaro-
dowe. Najbardziej prestiżowa, zasłużona pod tym 
względem organizacja Freedom House – znamy ją 
wszyscy, niektórzy dłużej, ja sam miałem okazję od 
1990 r. wielokrotnie korzystać z jej raportów – już 
na początku 2016 r. zwróciła uwagę na to, że, cytuję, 
działania rządu Prawa i Sprawiedliwości budzą po-
ważne wątpliwości co do kierunku, w którym zmie-
rza Polska. A potem było już tylko gorzej. Potem 
w raportach Freedom House – raz jeszcze, takiego 
swoistego wzorca metra z Sèvres, jeżeli chodzi o de-
mokrację i prawa obywatelskie – było już coraz go-
rzej, jeżeli chodzi o ocenę Polski. Polska spadała na 
łeb na szyję w ratingu Freedom House. I to nie tylko 
w tym ratingu, także w ratingach innych organizacji 
międzynarodowych. 

I dlatego działalność pana rzecznika ma tak 
ogromne znaczenie. To jego rola, aby to wszystko 
dokumentować, aby interweniować i aby o tym mówić 
publicznie. I dlatego z jednej strony chciałbym zło-
żyć podziękowania dla pana i dla pańskiego zespołu 
za wykonywaną przez was pracę, a z drugiej strony 
– mobilizować do tego, żebyście, chociaż środków, 
o których pan mówił, jest mniej, to dla dobra sprawy, 
dla opinii o Polsce i dla pewności polskich obywateli, 
że konstytucja nie jest tylko świstkiem papieru, dzia-
łali dalej i z większym zaangażowaniem. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

którzy domagają się respektowania swoich konstytu-
cyjnych praw obywatelskich, to są ci, którzy żądają 
tego, żeby Rzeczpospolita Polska zapewniła im wy-
konywanie prawa do zgromadzeń, to są ci, którzy, 
co więcej, mają pełne prawo do tego, aby domagać 
się respektowania wolności obywatelskich, w tym 
prawa do zgromadzeń.

Różne organizacje społeczne starają się spieszyć 
im z pomocą, różne organizacje społeczne urucho-
miły rodzaje pomocy obywatelskiej, także Platforma 
Obywatelska ma biuro, które wspiera poradami praw-
nymi tych, którzy się zgłaszają. Zakładamy, że w tej 
chwili są ponad 2 tysiące osób, które zostały objęte re-
presjami, począwszy od pierwszych słynnych represji 
– mamy to wszyscy w pamięci – w stosunku do tych, 
którzy aktywnie w grudniu 2016 r. przeciwstawiali się 
łamaniu prawa przez PiS i nielegalnemu uchwaleniu 
w Sali Kolumnowej budżetu państwa. Pamiętacie?

(Senator Tomasz Grodzki: Pamiętamy.)
No właśnie.
Potem były inne wystąpienia, chyba najbardziej 

masowe w lipcu 2017 r., przeciwko niekonstytucyj-
nym, karygodnym ustawom łamiącym w Polsce trój-
podział władz i niezależność sądownictwa. Za chwilę 
będziemy debatować nad tym, dlaczego i w jakim 
kierunku PiS wycofuje się z jednej z tych kompro-
mitujących ustaw. Tymczasem ci, którzy dzisiaj są 
częściowymi zwycięzcami, bo uczestniczyli w prote-
stach m.in. przeciwko ustawie o Sądzie Najwyższym, 
stają przed sądami i jest ich coraz więcej.

Ta krzywa wygląda dokładnie tak, jak prezento-
wałem w trakcie dyskusji. Tu widać, że ilekroć mamy 
do czynienia z wystąpieniami przed Sejmem czy 
przed Senatem, tylekroć miesiąc, 2 miesiące później 
dochodzi do raptownego wzrostu liczby przesłuchań, 
wyroków nakazowych, w niektórych przypadkach 
przeszukań, w większości poza światłem kamer, ale 
niektóre są specjalnie pokazywane w telewizji rzą-
dowej po to, żeby wywołać efekt mrożący, o którym 
mówił pan rzecznik Adam Bodnar. Na tym polega 
współczesny środkowoeuropejski, niestety, polski 
model nieliberalnej demokracji czy tak jest reali-
zowany model nieliberalnej demokracji w Polsce, 
znacznie bardziej zaawansowany na Węgrzech, na 
tym, żeby straszyć obywateli, żeby oni ze strachu 
nie korzystali z tego, co gwarantuje im konstytucja 
i międzynarodowe umowy, europejski pakt praw czło-
wieka i obywatela czy też Powszechna Deklaracja 
Praw Człowieka i Obywatela.

Ostatnim ogniwem w tym wszystkim są sądy, 
dlatego że jednak większość obywateli odwołuje się 
od wyroków nakazowych do sądu albo też policja 
bądź prokuratura wnosi sprawy do sądu. Sędziowie 
polscy, wbrew zamachowi ze strony partii rządzą-
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Zgadzam się też z tezą – o tym była też mowa 
w odpowiedziach na pytania senatorów – że wol-
ność zgromadzeń została w Polsce w istotny sposób 
ograniczona poprzez wprowadzenie zgromadzeń cy-
klicznych. Bezpośrednim efektem uprzywilejowania 
tych zgromadzeń jest zakaz organizacji w tym samym 
miejscu i czasie innych zgromadzeń.

Mówił pan rzecznik o tym, że – i to też było zawar-
te w pytaniach, wiele takich informacji przekazywali 
senatorowie – że uczestnicy demonstracji są inwigi-
lowani w miejscu zamieszkania, że przeprowadza się 
z sąsiadami swoiste wywiady, naciska się rodziców, 
rodziny. To są praktyki wprost z PRL. Pan rzecznik 
powiedział o prewencyjnym zatrzymaniu przed de-
monstracją w dniu 11 listopada zeszłego roku jednego 
z potencjalnych uczestników. Ja wracam pamięcią do 
czasów PRL i myślę, że to jest takie ponure déjà vu. 
Mam pewne osobiste doświadczenia, bo w 1978 r. 
jako osiemnastolatek przed sześćdziesiątą rocznicą 
odzyskania niepodległości zostałem aresztowany za 
to, że rozlepiałem na mieście, w Gdańsku, ulotki za-
praszające na mszę w intencji ojczyzny i na mającą 
się odbyć manifestację. Tu niestety dostrzegam jakąś 
ponurą analogię.

Wspomniał pan rzecznik również o tym, że nie 
zostały usunięte zagrożenia w zakresie ochrony pra-
wa do prywatności, w szczególności jeżeli chodzi 
o ustawę inwigilacyjną czy antyterrorystyczną. Te 
przepisy dały Policji oraz innym służbom szerokie 
uprawnienia w zakresie stosowania kontroli opera-
cyjnej, właściwie poza wszelką kontrolą cywilną czy 
sądową. To są przypadki, o których trzeba mówić 
głośno, bo inaczej naprawdę wrócimy do czasów, 
o których chcielibyśmy raz na zawsze zapomnieć.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, przedstawiona 
przez rzecznika informacja jest rzetelna i profesjonal-
na. Mimo zmniejszania budżetu – o tym też mówi-
liśmy – biuro i rzecznik pracują w sposób naprawdę 
godny uznania. Problematyka tych spraw jest oczy-
wiście bardzo rozległa. To nie są tylko te problemy, 
o których mówiłem wcześniej. One są rzeczywiście 
bardzo skomplikowane, rozległe i wielowymiarowe. 
Sama objętość tego sprawozdania, te 900 stron – to 
była tylko część informacji – oddaje skalę wyzwań, 
problemów i zadań, jakie stoją przed rzecznikiem. 
I myślę, że tym zadaniom rzecznik i jego współ-
pracownicy sprostali. Myślę zresztą, że objętość tej 
informacji jest wprost proporcjonalna do stanu prze-
strzegania praw i wolności obywateli w Polsce.

Ja też skorzystam, Panie Rzeczniku, z okazji, aby 
z tego miejsca podziękować panu za pomoc, jaką 
okazał pan mojej rodzinie w ważnej dla nas spra-
wie, ale ważnej też dla przestrzegania praworządno-
ści w Polsce. Chodzi o ekshumację mojego świętej 
pamięci brata Arkadiusza Rybickiego, który zginął 
w katastrofie smoleńskiej w 2010 r. Ekshumacja na-

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:

Panie Marszałku! Panie Rzeczniku Praw 
Obywatelskich wraz ze współpracownikami! Wysoki 
Senacie!

Przedstawione przez pana rzecznika sprawoz-
danie, informacja o stanie przestrzegania wolności 
i praw człowieka i obywatela w 2017 r. i działalności 
rzecznika praw obywatelskich jest odzwierciedle-
niem… Jest zarazem spojrzeniem na problemy wy-
stępujące w Polsce, jak powiedział sam pan rzecznik, 
przez pryzmat przestrzegania przepisów konstytucji 
Rzeczypospolitej, a w szczególności przez pryzmat 
problemów związanych z prawami i wolnościami 
obywatelskimi.

Ja się w pełni zgadzam z uwagami zawartymi 
w tej informacji. Zacytuję kilka z nich. „Przywołana 
w preambule Konstytucji zasada dialogu społecznego 
i współdziałania władz zakłada, że końcowe decyzje 
prawodawcze – czyli ustawy, którymi się zajmujemy, 
nad którymi pracujemy – zostaną poprzedzone dialo-
giem ze wszystkimi reprezentatywnymi uczestnikami 
życia społecznego”. Wiemy z praktyki senackiej, że 
tak się niestety nie dzieje i że jakość prawa, które 
stanowimy w parlamencie, daleko odbiega od norm, 
jeżeli chodzi o zasady poprawnej legislacji, o konsul-
tacje społeczne. Dominują projekty poselskie, które 
nie wymagają konsultacji społecznych, nie przewidują 
skutków regulacji. I mamy też do czynienia z ustawa-
mi, które po wielokroć nowelizujemy. Efekty takiej 
pracy możemy zauważyć na co dzień. No, choćby te 
ostatnie ustawy dotyczące przejmowania banków. 
To, że w trakcie drugiego czytania posłowie Prawa 
i Sprawiedliwości, za zgodą i akceptacją ministra 
finansów, regulują ten sam przedmiot, który uregu-
lowali dzień wcześniej w innej ustawie, i potem się 
z tego wycofują, jest przykładem chaosu i pisania 
prawa na kolanie.

W pełni zgadzam się z problematyką, którą pan 
rzecznik przedstawił, jeżeli chodzi o sądownictwo. 
Wprowadzone zmiany w funkcjonowaniu sądów po-
wszechnych, Krajowej Rady Sądownictwa czy Sądu 
Najwyższego zdecydowanie zwiększają wpływ poli-
tyków na wymiar sprawiedliwości czy też wpływ pro-
kuratora generalnego na sądy. Jest niedopuszczalne 
w demokratycznym państwie prawa, żeby prokurator 
miał wpływ na sędziów, powoływanie prezesów są-
dów. Niedopuszczalne jest też wpływanie na wybór 
Krajowej Rady Sądownictwa przez polityków. To są 
praktyki, które bez wątpienia kłócą się ze standardami 
demokratycznego państwa prawa.
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(senator S. Rybicki) Zacznę od tej myśli, od której pan rzecznik też 
rozpoczął, mianowicie związku pomiędzy ideą pra-
worządności a przestrzeganiem praw człowieka. 
Podzielam zdanie, że ten związek jest bardzo ścisły. 
No, idea praworządności jest znakomitym, fantastycz-
nym instrumentem, który pozwala obywatelom, lu-
dziom korzystać z wolności, stanowi ochronę wolno-
ści. Alternatywą jest siła. Można sobie siłą zapewnić 
korzystanie z wolności, ale zdobyczą naszej cywiliza-
cji jest to, że właśnie dzięki praworządności chroni-
my wolności człowieka i obywatela. Praworządność 
broni wolności zarówno, tak mówiąc kolokwialnie, 
lewaków, jak i prawicowych ekstremistów niezależ-
nie od ich poglądów politycznych. To jest też sprawa 
niezwykle ważna. Tu zgoda.

Jednak trudno mi się zgodzić z tezą, że w ostat-
nich latach praworządność w Polsce jest zagrożona 
i to przekłada się wprost na zagrożenia praw obywa-
telskich. Koledzy, koleżanki z opozycji powtarzają 
swoje, my swoje.

Przy tej okazji chciałbym przytoczyć kilka argu-
mentów czy przykładów, moim zdaniem pokazują-
cych, ilustrujących, że mamy oczywiście pewne pro-
blemy z praworządnością w Polsce, ale te problemy 
mają długą historię. W poprzednich… Mówię o ostat-
nim, powiedzmy, 30-leciu czy okresie od roku 1989. 
Przykładów, powiedziałbym, rażącego naruszania 
praworządności, rażącego… Bo takiego mniejszego, 
który potem przywracał Trybunał Konstytucyjny, 
a czasami nie przywracał właśnie… No, ale przy-
kładów takiego rażącego naruszania praworządności 
było w tym 30-leciu już co najmniej kilka. Mówię 
o rażącym. Prawda? Pierwsze lata… O wielu nie mó-
wimy, bo to było słuszne naruszenie praworządności, 
czasami w imię innych ważnych wartości. Pierwsze 
lata choćby…

Proszę państwa, ostatni wyrok śmierci został 
w Polsce wykonany w 1988 r. Kara śmierci została 
w Polsce zniesiona w roku 1997. Ja tego nie mówię 
z pozycji zwolennika kary śmierci, bo od tego abs-
trahuję, nie jestem raczej dzisiaj zwolennikiem kary 
śmierci. Ale mówmy o praworządności. Przez 9 lat 
w Polsce sądy wydawały prawomocne wyroki, które 
po prostu nie były wykonywane. Czy można mówić… 
No, trudno o lepszy przykład łamania praworządności 
– są wydawane wyroki, ale nie są one wykonywane 
przez instytucje państwowe. Dopiero w roku 1997 
został zmieniony stan prawny i działamy praworząd-
nie. Prawda? No, w imię innych wartości, właśnie 
w imię tego nakazu europejskiego tak to się działo. 
Nikt specjalnie w Europie nie protestował. Można 
by to ciągnąć.

Wspomniana ustawa o bestiach. No, sprawdzałem 
– w konstytucji nawet nie jest zapisane, że nikogo nie 
można 2 razy skazać za to samo, ale jest to zapisa-
ne w Karcie Praw Podstawowych Unii Europejskiej. 

stąpiła wbrew woli rodziny i wbrew interwencji pana 
rzecznika, który i kierował pisma w tej sprawie do 
prokuratury, i przystąpił do postępowania, które to-
czyło się przed Sądem Okręgowym w Warszawie. 
Pan rzecznik przystąpił również do postępowania 
przed Trybunałem Konstytucyjnym, do którego sąd 
zwrócił się z zapytaniem, jakie wartości są ważniej-
sze: czy konstytucyjne prawo do prywatności, do 
godności, czy kodeks postępowania karnego, który 
arbitralnie nakazuje ekshumację? Trybunał do dzisiaj 
w tej sprawie nie zebrał się, nie wydał wyroku, nato-
miast wydał w tej sprawie wyrok Europejski Trybunał 
Praw Człowieka. W wyroku tym wskazał, że Polska, 
Prokuratura Generalna w tej sprawie złamała przepisy, 
przyznał rację rodzinie i podzielił argumenty, o któ-
rych mówił rzecznik praw obywatelskich. Dziękuję 
za to jeszcze raz, bo rzecznik był jedyną instytucją 
państwa polskiego, która w sposób tak kategoryczny 
i zdecydowany w tej sprawie zajęła stanowisko.

Do nas, do parlamentarzystów, do senatorów… 
Zapowiadam tutaj inicjatywę ustawodawczą. 
Wystąpimy z wnioskiem, z projektem ustawy zmie-
niającej kodeks postępowania karnego w takim za-
kresie, w jakim obywatel nie może złożyć zażalenia 
na decyzję, arbitralną decyzję prokuratury w sprawie 
ekshumacji, tak aby już nigdy więcej ta instytucja 
postępowania karnego nie była wykorzystywana do 
celów politycznych.

Wysoka Izbo, na koniec jeszcze raz chciałbym 
z uznaniem odnieść się do działalności rzecznika, 
podziękować za odwagę i konsekwencję, z jaką działa 
w warunkach obiektywnie bardzo trudnych, w któ-
rych następuje – rzecznik nazwał to erozją – paraliż 
instytucji państwa odpowiedzialnych za ład demokra-
tyczny, w warunkach, w których tworzenie prawa od-
bywa się, o czym już wspominaliśmy, w skandaliczny 
sposób, bez dialogu społecznego, bez uznawania racji, 
bez możliwości współpracy przy tworzeniu tego prawa 
i w których podstawowe instytucje państwa, w tym 
Trybunał Konstytucyjny, nie spełniają swojej konsty-
tucyjnej roli. Dziękuję jeszcze raz panu rzecznikowi 
i wszystkim współpracownikom. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Koc)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Bobko. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Marszałek! Panie Rzeczniku wraz z zapro-

szonymi gośćmi! Wysoki Senacie!
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(senator A. Bobko) w Warszawie jest całkiem sporo, więc nawet jeśli 
ktoś sobie coś zarezerwował, ma jakby abonament 
na demonstrowanie w określonym czasie i miejscu, 
to chyba przesadą jest mówienie, że ograniczył w ten 
sposób prawa czy wolności kogoś innego. Ktoś inny 
może to zrobić w innym miejscu. Itd. itd. Tak że do-
ceńmy wolność, którą mamy. Monitorujmy sytuację 
i zwracajmy uwagę na te problemy, a czasem pato-
logie, które się pojawiają, ale one się pojawiają i po-
jawiać się będą.

Już na koniec tylko sygnał, zresztą o tej sprawie 
sygnalnie była tu mowa. Chodzi o obronę czy ochronę 
praw w kontekście możliwości totalnej inwigilacji, 
i to nie tylko ze strony organów państwa, lecz także 
ze strony jakichś dziwnych organów, pojedynczych 
ludzi – niedługo to chyba i przedszkolaków, które 
będą mogły ze względów technicznych monitoro-
wać każdego. To jest ogromny problem dla wolności 
obywatelskiej.

Tak więc jest co robić w tym względzie, ale jesz-
cze raz mówię: doceńmy ten stan, w którym żyjemy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Zmieścił się 

pan w 10 minutach.
Pan senator Grodzki. Proszę bardzo.

Senator Tomasz Grodzki:
Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Nie będę polemizował z panem senatorem Bobką, 

ale ustawa o zgromadzeniach cyklicznych pokazała, 
że człowiek często wpada we własne sidła – bo nie 
byłoby połowy tej awantury o 11 listopada, gdyby 
nie było tej ustawy. A przypomnę, że jej nowelizacja 
przepadła w Senacie zaledwie 4 głosami.

Ale ja tu chciałbym przede wszystkim podzięko-
wać panu rzecznikowi. Zaniepokojeni stanem pra-
worządności w Polsce powołaliśmy Senacki Zespół 
Monitorowania Praworządności i w imieniu całego 
tego zespołu chciałbym panu rzecznikowi podzię-
kować, bo pan był bodaj jedynym, który zawsze od-
powiadał na nasze zaproszenia i zawsze się stawiał 
na spotkania, na których, w miarę naszych skrom-
nych możliwości senatorskich, staraliśmy się wska-
zywać naruszenia praworządności. Ministerstwo 
Sprawiedliwości, mimo że zawsze zapraszane, nie 
było ani razu. Ministerstwo oświaty, Policja – ow-
szem, pojawiały się.

A naruszeń praw obywatelskich – nie tylko tak 
dramatycznych jak słowa prokuratora, który mówił, 
że umarza sprawę o bicie kobiet z kontrmanifestacji, 
ponieważ manifestacja nie biła specjalnie… No, to 

Zresztą jest to tak oczywista zasada cywilizacyjna, 
że nawet gdyby nie była zapisana, to i tak powinna 
być przestrzegana. Ta ustawa, o czym pan rzecznik 
mówił, narusza tę zasadę z innych względów. Prawda? 
Tego już też nie chcę rozważać, chociaż można by, ale 
nie chcę już tego ciągnąć. Kilka takich przykładów 
można by jeszcze wpisać. Być może skrócenie kaden-
cji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego w tę histo-
rię także się wpisuje, prawda? Ale w tym kontekście 
nie jest to sprawa jakaś kompletnie nadzwyczajna, 
mieliśmy z tym do czynienia także wcześniej.

Oczywiście to nie jest tak, że w takim razie stan 
praworządności w Polsce jest idealny i mamy popaść 
w samozadowolenie. Podzielam zdanie choćby mo-
jego przedmówcy – mówił o tym także pan rzecznik 
– że niepokojące jest naruszanie praworządności, jeśli 
idzie o sposób stanowienia prawa, to już przybiera 
takie formy… Niestety, ma to miejsce. No, ja ciągle 
nie tracę nadziei, że jakoś się z tego wycofamy, ale 
praktyka parlamentarna niestety jest taka – i to się 
nasila – że standardy stanowienia prawa… Ma miej-
sce omijanie konsultacji itd. I to nie jest dobre. Takich 
niedobrych sytuacji jest pewnie wiele. Ja z szacun-
kiem odnoszę się do działalności pana rzecznika, 
który tego rodzaju czy różnego rodzaju naruszenia, 
patologie czy nieprawidłowości monitoruje, stara 
się interweniować. Ja powiem, że z punktu widze-
nia już zupełnie zdroworozsądkowego… Wydaje mi 
się, że sytuacja, w której rzecznik jest, najdelikatniej 
mówiąc, z innej opcji politycznej niż rządzący, niż 
aktualna opcja rządząca, jest w zasadzie sytuacją 
dość higieniczną i wcale nie najgorszą. Tak że, jak 
myślę, nie ma w tym nic złego. No, byłoby jeszcze 
lepiej, gdyby ta, że tak powiem, przynależność do 
pewnej opcji ideowej czy politycznej – bo przecież 
niemal każdy człowiek ma jakąś swoją historię – była 
może mniej widoczna w bezpośrednich działaniach. 
A ona w mojej ocenie, Panie Rzeczniku, jest czasem 
za bardzo widoczna. No, ale nikt nie jest doskonały.

Niezależnie zaś od tych zagrożeń i problemów, 
o których tu była mowa… No, ale też nie przesa-
dzajmy z nimi, doceńmy to, że jednak w ostatnich  
3 latach, ale także w ostatnich 20 czy 30 latach moż-
liwości korzystania z wolności są w Polsce naprawdę 
dobre. Tak że doceńmy to.

Jeśli chodzi o wolność zgromadzeń, wolność sło-
wa… No, można oczywiście się przyczepiać – zresztą 
jest to rola rzecznika, żeby takie sytuacje, które nie 
powinny mieć miejsca, monitorować, zwracać na 
to uwagę – ale nie przesadzajmy. Choćby ta ustawa 
o zgromadzeniach cyklicznych, ona jest trochę… 
Jest to pewnego rodzaju innowacja społeczna, ale, 
proszę państwa, bez przesady. No, to, że ona ograni-
cza prawo zgromadzeń… Miejsca w Polsce, miejsca 
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(senator T. Grodzki) środka – którzy jesteśmy obywatelami Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej.

Kończąc, raz jeszcze dziękuję, Panie Rzeczniku, 
za pana ogromne wysiłki. W imieniu Senackiego 
Zespołu Monitorowania Praworządności pragnę 
pana zapewnić, że póki naszej kadencji, póki naszej 
obecności, póty może pan na nasze wsparcie liczyć. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Grażyna Sztark. Proszę bardzo.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Bobko, Panie Profesorze, gdy-

by nie pan, to zapewne już bym nie zabierała głosu. 
Pan powiedział bardzo ważną rzecz, pan powiedział  
– chyba pan do końca nie przemyślał tych słów  
– że powinniśmy doceniać wolność, jaką mamy.  
Bo co? Bo możemy mieć gorzej? To były złe słowa,  
to były bardzo złe słowa, albowiem wolność nie po-
winna mieć żadnych przymiotników – nie jest lepsza, 
nie jest gorsza. Wolność to jest wolność. Koniec i krop-
ka. Nie chcę tu przypominać, że w stulecie odzyskania 
niepodległości przez Polskę powinniśmy – może to 
jest zbyt patetyczne – bardzo uważać, pamiętać o tym, 
w jaki sposób można wolność utracić, stracić.

Ja mam tylko kilka uwag. Przypomnę o tym, 
o czym już wcześniej wspomniał pan senator Grodzki. 
Niedawno, w czerwcu debatowaliśmy nad ustawą 
o zgromadzeniach. Zabrakło tylko 4 głosów. Państwo 
naprawdę… Chciałabym podziękować państwu, rów-
nież siedzącym z tej strony, paniom i panom, którzy 
zagłosowaliście za tą ustawą. Nie mielibyście teraz 
problemów z manifestacją 11 listopada. Tylko 4 gło-
sów zabrakło, żebyśmy wszyscy rozsądnie – taka była 
propozycja – poszli jako Polacy w jednej manifestacji, 
czcząc stulecie odzyskania niepodległości.

Panie Senatorze, wypada przypomnieć, że nie da-
lej jak w zeszłym roku, podczas debaty pan rzecznik 
praw obywatelskich zgłaszał poprawkę do ustawy 
o Sądzie Najwyższym. Twierdził, że jest tam niezgod-
ność z prawem. Zostało to zignorowane, dlatego że 
szliście państwo jak walec. Dzisiaj po raz siódmy bę-
dziemy debatowali nad ustawą o Sądzie Najwyższym 
i będziemy ją zmieniali.

Wszyscy jeszcze niedawno obserwowaliśmy za-
chowanie niektórych urzędników wobec ludzi, którzy 
tutaj protestowali. To byli opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych. Czy nam to się podobało?

Teraz kolejna kwestia. Wszyscy chyba obserwo-
waliśmy, widzieliśmy bohatera moich czasów, lat 
osiemdziesiątych, pana Frasyniuka, który był zabie-

jest karygodne. Ale jest dużo mniej spektakularnych 
naruszeń praw obywatelskich, które przechodzą być 
może niezauważalnie – tak jak kwestia gigantycznej 
rzeszy celników, którzy zostali pozbawieni pracy 
w sposób niezgodny z obowiązującym w naszym 
kraju systemem prawnym, czy choćby jak wczoraj 
wspomniani pracownicy Instytutu Europy Środkowo-
Wschodniej, którzy tylko dlatego, że trzeba wstawić 
nowych ludzi i zmienić nazwę, w ciągu 3 miesięcy 
otrzymają wypowiedzenie, a tylko niektórzy będą 
ponownie zatrudnieni. Albo jak nauczyciele, którzy… 
Miało nie być utraty pracy w wyniku reformy – czy 
raczej deformy – oświatowej, a okazuje się, że ponad 
6 tysięcy nauczycieli ma z pracą pewien problem.

Nie chcę mówić o Sądzie Najwyższym. Ale jak 
lekarze i pielęgniarki, którzy mieli pecha, że leczyli 
ojca znanego polityka… Oni od 12 lat są w sposób 
urągający systemowi państwa prawa nękani – nie 
tylko oni – przez tych, którzy powinni jako ślepa 
Temida spory rozstrzygać. Sędziowie, którzy w tym 
uczestniczą, również podlegają pewnym retorsjom 
i sankcjom. Mówię tu o pani sędzi w Krakowie.

Nie mówię tu o ustawie dezubekizacyjnej, która 
może przystaje do standardów demokratycznego pań-
stwa, ale jej rykoszety, o których tu mówiliśmy, ude-
rzają np. w ludzi, którzy przysporzyli Polsce 20 mi-
liardów dolarów w związku z umorzeniem długu 
międzynarodowego. Mówię tu o gen. Czempińskim 
i płku Maronde, którzy w tej chwili dostają 1 tysiąc 
290 zł emerytury – o ludziach, którzy zaoszczędzili 
dla Polski 20 miliardów, ratując amerykańskich za-
kładników.

Mogę tu mówić o wielu innych aspektach, o ogra-
niczeniu praw rolników co do władania własną ziemią 
itd. Pan rzecznik jest rzecznikiem praw obywatelskich 
– nie jest rzecznikiem wolności. Wolnością i demo-
kracją mamy się my zajmować. Tych naruszeń praw 
obywatelskich, zarówno spektakularnych i błyszczą-
cych w świetle jupiterów, jak i mniej spektakularnych, 
choć równie krzywdzących dla obywatela, jest bardzo 
dużo.

Na końcu czeka nas proza życia – jak pan rzecznik 
w swoim bardzo zrównoważonym raporcie podkre-
ślał, brakuje mu środków na pełną realizację zadań 
swojego biura. I dlatego, patrząc na to pragmatycz-
nie, musimy przy okazji pracy nad najbliższą ustawą 
budżetową pamiętać o tym, że ta ważna instytucja 
potrzebuje należytego wsparcia finansowego. Wiele 
jest takich obszarów, począwszy od medycyny po 
problemy ubóstwa… Ne chcę rozwijać tego tema-
tu. Chcę powiedzieć, że instytucja rzecznika, która 
w skali budżetu kraju kosztuje mikropieniądze, musi 
być właściwie zaopatrzona finansowo, tak aby móc 
dbać o prawa nas wszystkich – z prawa, z lewa, ze 
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(senator G. Sztark) wprowadzili stan wojenny – ja pamiętam dokład-
nie – to nas też do tego przygotowywali. Właśnie 
Urban mówił o księdzu Jerzym bardzo brzydkie sło-
wa. Przygotowywał nas. Przygotowywał. Małymi 
kroczkami. Tak jak dzisiaj, jak w przypadku ustawy 
o Sądzie Najwyższym itd., itd. Czy pan się dobrze 
czuje… Przepraszam. Czy pan by się… Ja bym w tej 
chwili, gdybym była wezwana do prokuratury…  
Ja już nie mam gwarancji, że to jest prokuratura 
niezależna. I ja też nie wiem, co może się stać. Czy 
efekt mrożący w przypadku sądów, przed którymi 
każdy z nas może stanąć za jakieś drobne wykro-
czenie czy inną sprawę… Jesteśmy tylko ludźmi.  
Pilnujmy tej wolności.

I chciałabym z tego miejsca również pokłonić się 
panu ministrowi, panu rzecznikowi praw obywa-
telskich, bo ma bardzo ciężką i trudną rolę do wy-
pełnienia. Ale dziękujemy, że pan jest i że w każdej 
sytuacji ludzie mogą się do pana odwołać. Również 
w przypadku śp. Sebastiana Karpiniuka wskazał nam 
pan drogę. Bo on już nie miał rodziny, a ostatnia wola 
ojca też została zupełnie naruszona. Dziękuję jesz-
cze raz. Chyba w imieniu nas wszystkich to czynię. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Konstanty Radziwiłł. Bardzo proszę.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Pięknie, Grażka.)

Senator Konstanty Radziwiłł:
Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Wysoka Izbo!
Na początku chciałbym podziękować za dobrze 

przygotowane sprawozdanie z działalności, za przed-
stawienie tego sprawozdania w sposób spokojny, od-
noszący się głównie do tych tematów, które rzeczywi-
ście rzecznika praw obywatelskich, i nas wszystkich, 
powinny zajmować, tzn. do takich obszarów, w któ-
rych wolna Polska, wolna, demokratyczna i prawo-
rządna Polska – bo taką Polskę widzimy i taką Polskę 
widzi ogromna, przytłaczająca większość Polaków 
– jednak wykazuje pewne niedoskonałości. I w tych 
obszarach oczywiście powinniśmy wszyscy działać. 
Powinniśmy szczególnie pochylać się nad zasadami, 
które tam szwankują, nad sytuacjami, kiedy biedni 
ludzie, słabi ludzie przegrywają z wielkimi korpo-
racjami, z urzędami, z potężnymi ludźmi, którzy są 
ustosunkowani, bogaci, którzy zawsze mają takie 
wrażenie – i często tak właśnie bywa – że są po pro-
stu górą. A ci biedni, słabi ludzie wymagają wsparcia. 
Z jednej strony potrzeba właśnie wsparcia tych ludzi 
w ich konkretnych przypadkach, a z drugiej strony 
– refleksji za każdym razem, kiedy coś takiego się 
dzieje, i naprawiania tych zasad, tych reguł, według 

rany z domu zakuty w kajdanki. To była pokazówka. 
Widzieliśmy zażenowane twarze policjantów, którzy 
musieli tam pojechać i powiedzieć: przepraszamy bar-
dzo, ale musimy pana skuć z rękami do tyłu. A chu-
ligan, który jest zwijany i jest agresywny, ma ręce 
skuwane z przodu.

A bicie kobiet 11 listopada i tłumaczenia pro-
kuratora prowadzącego? Ja to powtórzę, choć on to 
inaczej powiedział. Widzieliśmy to wszyscy w tele-
wizji, proszę państwa. Prokurator powiedział, że bili 
w miejsca niewrażliwe, i w związku z tym sprawa 
została umorzona. Proszę państwa, tego typu słowa… 
Apeluję. To już jest na granicy. Mówię o przekro-
czeniu granicy wolności. Oczywiście, że tam była 
manifestacja, oczywiście, że można było usunąć lu-
dzi, którzy blokowali przejście, ale tu powiedziano, 
że oni byli bici w sposób prawidłowy, dlatego że to 
nie były miejsca wrażliwe. Tak mówił prokurator. 
Podkreślam: prokurator.

A Igor Stachowiak? Przypomnijmy. Byłaby spra-
wa Igora Stachowiaka? Tylko dzięki temu, że został 
wyemitowany program w telewizji, w TVN, dowie-
dzieliśmy się o sprawie Igora Stachowiaka. I co się 
stało? Autor tego programu miał problemy i stawał 
przed prokuraturą. Do tej pory nie wiemy… Wiemy, 
że policjanci dalej pracowali, i wiemy, że sprawa 
w dalszym ciągu nie jest rozwiązana.

Wprowadzono też ustawę – dokładnie nie pa-
miętam jej nazwy – która zezwoliła na zwolnie-
nie pracowników służb skarbowych, w tym kobiet 
w ciąży i związkowców, bez możliwości odwoła-
nia. Z miejsca. W wyniku jednej ustawy poszli na 
bruk. Jedna kobieta, o której sprawie wie pan senator 
Wcisła, poroniła. Czy to jest wolność? Czy o taką 
wolność walczyliśmy w Solidarności? Walczyliśmy 
o to, żeby tworzyć ustawy, które zezwalają jednym 
ruchem kogoś wywalić? Ja rozumiem, że w każdej 
sytuacji można… Tam też były sprawy, które nale-
żało szybko przeciąć.

A sędziowie? A sędzia Zabłocki, który ma stanąć 
przed komisją dyscyplinarną KRS? Proszę państwa, 
pamiętamy: to sędzia Zabłocki, który tutaj przed nami 
występował. Sędzia, który ma nie tylko piękny ży-
ciorys – pamiętamy o tym wszystkim – lecz także 
mówił, że właśnie wolność to jest… że wolni ludzie 
będą tworzyli wolne sądy. Pamiętajmy właśnie o tym.

A ta nienawiść skierowana do osób, które noszą 
koszulki z napisem „konstytucja”? A za okrzyki 
„Wałęsa”? Spisywanie i zwijanie. A za białą różę?

(Senator Jerzy Fedorowicz: Białoruś po prostu.)
To nie jest Białoruś. Ja bym nie przesadzała. Ale 

uważajmy, bo wolność nie jest dana raz na zawsze. 
I musimy uważać na te takie drobne ustępstwa, 
Panie Senatorze. Bo to jest tak drobniutko… Zanim 
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(senator K. Radziwiłł) określony sposób, jeszcze w dodatku z jakimiś od-
niesieniami do stanu wojennego albo innych czasów, 
które część z nas, nawet duża cześć, pamięta.

Wtedy naprawdę było inaczej. Ja pamiętam swoje, 
powiedziałbym, zaangażowanie w sprawy publicz-
ne z lat siedemdziesiątych i wiem, że to naprawdę 
wyglądało inaczej. Podkładaliśmy wtedy głowę pod 
topór. Kiedy uczestniczyłem w produkcji „Biuletynu 
Informacyjnego” KOR, w każdej chwili trzeba było 
liczyć się z tym, że to wszystko, cała ta zabawa, skoń-
czy się tak, że wyrzucą mnie ze szkoły, nie przyj-
mą na studia, zamkną, a może zabiją. Tak było. Jak 
można w ogóle odnosić się do tamtych czasów i takie 
porównania snuć? Przecież to jest kompletnie bez 
sensu. Wystarczy jeden rzut oka na zewnątrz, żeby 
to zobaczyć. Widać to już w tym korytarzu, który jest 
pełen wolności słowa.

(Senator Grażyna Sztark: I policji.)
Bo jakie tutaj, w tym korytarzu, media dominu-

ją? Dominują media całkowicie niezależne od rządu.  
Co więcej, są to często media niechętne rządowi albo 
wręcz otwarcie zwalczające tych, którzy rządzą. Czy 
ktoś im w jakikolwiek sposób przeszkadza? Proszę 
państwa, nie mówmy o tym, co kto przypuszcza, ale 
o tym, jak jest. Rząd pracuje w otoczeniu niesłycha-
nie nieprzyjaznych mediów, no i to jest najlepszym 
dowodem tego, że w Polsce jest wolność.

Wystarczy zapytać w Urzędzie Miasta Stołecznego 
Warszawy, ile na dzień dzisiejszy, jutrzejszy, poju-
trzejszy zarejestrowanych jest różnego rodzaju de-
monstracji, żeby zobaczyć, że w Polsce mamy do 
czynienia z pełną wolnością w zakresie manifestowa-
nia. Jeśli zaś ktoś chce przeszkodzić innym, którzy 
korzystając z tej wolności, manifestują na ulicy, no to 
oczywiste jest, że odpowiedzialna władza powinna 
to powstrzymywać, bo nie na tym polega korzysta-
nie z wolności publicznego demonstrowania swoich 
przekonań, żeby przeszkadzać w tym innym. Na tym 
to polega. Wolność nigdy nie jest absolutna, wolność 
kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność innych.  
I to jest właśnie typowy przykład tego, że wtedy, 
kiedy mamy do czynienia z nadużyciami wolności, 
musi wkroczyć państwo.

Proszę państwa, nie trzeba sięgać do czasów sta-
nu wojennego. Ja tamte demonstracje doskonale pa-
miętam, pamiętam również w sensie fizycznym, bo 
kiedyś tak dostałem pałą w plecy, że do dzisiaj czuję 
to miejsce. Ale nie trzeba sięgać aż tak daleko. Kilka 
lat temu, gdy uczestniczyłem, o zgrozo, w Marszu 
Niepodległości, ze swoją żoną i dzieckiem, jednym 
z dzieci, zostałem ostrzelany przez policję kulami 
gumowymi. Na miłość boską, ja wówczas nie mia-
łem w ręku kamienia ani nikt obok mnie nie miał, 
a posypał się na nas grad kul gumowych. No, proszę 
państwa, dzisiaj nic takiego się nie dzieje, jest pełna 
wolność demonstrowania.

których może dochodzić do sytuacji, w których oni 
są poszkodowani. To powinno być naszą wspólną 
troską. I mam nadzieję, że tak właśnie jest.

Ja muszę powiedzieć, że po kilku godzinach tych 
tak zwanych pytań mam jednak jakieś poczucie smut-
ku, że ta okazja do tego, żeby zastanowić się, jak 
chronić właśnie tych obywateli, którzy są wyzuwani 
ze swojej ojcowizny przez bezwzględnych dewelo-
perów, jak pomóc tym, którzy, nie potrafiąc sobie 
poradzić z systemem sprawiedliwości, przegrywają 
wszystko, co mają, albo wszystko, co jest im drogie, 
itd. itd… Zamiast tego przez kilka godzin byliśmy 
świadkami próby wytworzenia takiego wrażenia, że 
żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości niż ta, którą 
większość z nas widzi w każdym miejscu naszego ko-
chanego kraju. No bo zarówno państwo pytający, jak 
i niestety również pan rzecznik w dużej części swo-
jej wypowiedzi tworzyli czy roztaczali przed nami 
taką wizję rzeczywistości, która w moim pojęciu jest 
w znacznej mierze wirtualna. Tej rzeczywistości po 
prostu nie ma.

(Senator Grażyna Sztark: No tak, w pana pojęciu.)
To jest wizja państwa, które jest opresyjne, które 

prześladuje obywateli, które nie szanuje ich podsta-
wowych praw i w którym niektórzy już powoli nie 
znajdują miejsca do życia. Przecież Polska tak nie 
wygląda, jest zupełnie inaczej.

Co więcej, okazuje się, że jesteśmy świadkami 
takich deklaracji, które są wręcz niebezpieczne. 
Pan rzecznik mówi, że nie zwraca się do Trybunału 
Konstytucyjnego z pytaniami, z którymi chciałby 
i powinien się zwrócić, dlatego że boi się, że trybunał 
rozstrzygnie je nie po jego myśli – mówiąc krótko, 
nie podzieli jego wątpliwości. No, pan wielokrotnie 
podkreślał, że jest urzędnikiem państwowym, a pana 
działania nie mieszczą się w formule urzędu, który 
pan reprezentuje. Jeśli są wątpliwości co do czegoś, 
no to właśnie trzeba zadać to pytanie i liczyć się ze 
wszystkimi konsekwencjami, które w krótkiej pare-
mii określa się: dura lex, sed lex. Zgodnie z przepi-
sami to właśnie Trybunał Konstytucyjny, a nie kto 
inny, powinien takie dylematy rozstrzygać. Dlaczego 
pan tego nie robi? Nie rozumiem.

Jeden z dyskutantów dziękuje sędziom za to, że za-
chowują się przyzwoicie, a sędziowie przede wszyst-
kim powinni zachowywać się zgodnie z prawem, 
rozstrzygać zgodnie z prawem. Jeśli uniewinniają 
ludzi, którzy zostali oskarżeni o jakieś wykroczenia 
lub przestępstwa i jest to zgodne z zasadami, według 
których powinni postępować, no to oczywiście nie 
trzeba im gratulować tego, że zachowują się przy-
zwoicie, tylko trzeba po prostu zauważyć, że system 
działa tak, jak powinien – i bardzo dobrze. Ale nie 
namawiajmy ich do tego, żeby postępowali w jakiś 



67. posiedzenie Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. 
Informacja o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r.  

oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich 207

(senator K. Radziwiłł) Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Mieczysław Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie Senatorze!
To nie pan rzecznik żyje w innym świecie, mam 

wrażenie, że to pan żyje w innym świecie niż Komisja 
Wenecka, w innym świecie niż Komisja Europejska, 
niż Rada Europy, niż autorytety prawnicze, naprawdę. 
Proszę nie żartować w Senacie w ten sposób z rzeczy-
wistości, która woła o zmianę, której będziemy doko-
nywać, bo niektórzy senatorowie, zdaje się, że i pan, 
bronili zmian, z których się trzeba teraz na kolanach 
wycofywać. A więc proszę nie mówić, że wszyst-
ko jest w porządku z polskim systemem prawnym, 
z polską praworządnością. I ja nie mam wątpliwości,  
że pan też to widzi. Pozostawiam otwartą kwestię 
tego, dlaczego pan tak mówi.

Proszę państwa, działalność rzecznika udowadnia, 
jak wiele razy w Polsce prawo jest łamane i wymaga 
ochrony. Oczywiście to nie jest tylko polska specy-
fika, ale trzeba być wśród ludzi, zobaczyć zaniedba-
nych, niesamodzielnych, bez opieki, by wiedzieć,  
że potrzebne są instytucje, które upomną się o ich los. 
Trzeba korzystać ze służby zdrowia na normalnych 
zasadach, żeby wiedzieć, jak wiele tam jest do zro-
bienia, by prawa obywateli w zakresie rzeczywistego 
dostępu do świadczeń medycznych były zrealizowane 
jak należy. Trzeba być wśród mniejszości, żeby wie-
dzieć, jak wiele jest do zrobienia, by zabezpieczyć ich 
prawa, także prawa kobiet. Naprawdę wydaje mi się, 
że twierdzenia, że w Polsce z przestrzeganiem praw 
jest znakomicie, są stanowczo przesadzone.

I, Panie Rzeczniku – patrzę tutaj na pana sena-
tora Czerwińskiego – naprawdę to są tysiące spraw, 
konkretnych spraw ludzi słabszych, o których pan 
wspominał, którzy dzięki panu rzecznikowi doznali 
bardzo konkretnej pomocy. Może nie wszyscy, może 
nie zawsze, może nie wszędzie taka możliwość jest, 
ale ja takich ludzi spotykałem, gdy prosiłem o inter-
wencję. Nie mógłbym osiągnąć sukcesu i ci ludzie nie 
mogliby pełnić swoich funkcji, organizacje nie mo-
głyby pracować na rzecz ochrony środowiska, gdyby 
nie bezpośrednie zaangażowanie urzędu rzecznika 
i pana rzecznika osobiście. To są konkretne sprawy 
konkretnych obywateli Rzeczypospolitej.

Panie Rzeczniku, chciałbym bardzo serdecznie 
podziękować. Myślę, że wielu jest takich senatorów, 
którzy mogliby zaświadczyć, pokazać tych ludzi, 
wymienić ich z imienia i nazwiska, pokazać te spra-
wy, które nie tylko udało się załatwić w wymiarze 
jednostkowym, ale też przenieść na wyższy poziom 
po to, żeby można było naprawiać prawo. Bo w na-

Ktoś z dyskutantów tutaj powiedział, że jest prze-
rażony po dniu 11 listopada. Ja myślę, że to troszkę 
tak, jakbyśmy żyli w różnych światach. Ci, którzy 
uczestniczyli w tym roku w dniu 11 listopada w tym 
wielkim, ćwierćmilionowym marszu w Warszawie 
– ja do nich się zaliczam – widzieli wokół sie-
bie uśmiechnięte twarze, całe rodziny. Szanowni 
Państwo, ja widziałem w tym marszu również czło-
wieka w jarmułce – no tak było. Widziałem człowie-
ka o czarnej skórze – tak było. Każdy mógł przyjść 
i wszyscy demonstrowaliśmy razem przywiązanie 
do naszej ojczyzny. Kto chciał, to był tam, kto nie 
chciał, to był gdzie indziej, bo w tym dniu wydarzeń 
o różnych kierunkach i nastawieniach politycznych, 
ideologicznych, takich i owakich było bardzo dużo.  
To jest wolność, z której wszyscy korzystamy i z któ-
rej nadal powinniśmy korzystać.

Szanowni Państwo, to w zasadzie jest tak trochę na 
marginesie dziś omawianego punktu, ale to powiem. 
Jeśli rzeczywiście polską wolność mierzymy właśnie 
w taki sposób, to trzeba też zwrócić uwagę na sprawę 
sądów. Bez względu na to, jak oceniać cały ten proces 
kilku nowelizacji, poprawiania itd., itd., to jesteśmy 
dzisiaj też tuż przed realizacją kolejnego punktu po-
rządku obrad, w którym zgodnie z oczekiwaniem 
tych, którzy nie zgadzali się z dotychczasowymi re-
gulacjami, te przepisy zostaną poprawione.

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
Już kończę, Pani Marszałek.
I cieszmy się z tego razem. Ja zupełnie nie rozu-

miem opozycji, która głosuje przeciw tej noweliza-
cji. No bo co to znaczy? Państwo chcą wyprowadzić 
Polskę z Europy? O to chodzi? Albo: nie, bo nie? No, 
proszę państwa, bądźmy konsekwentni. Jeżeli chcemy 
coś naprawić, to naprawmy to.

To będzie kolejny punkt, który moim zdaniem 
nadmiernie z tym tematem, który dzisiaj jest oma-
wiany, nie jest związany, ale jeszcze raz powtarzam: 
z dotychczasowej dyskusji wytworzyło się wrażenie 
czy dołożyła się ona do takiego wrażenia, że żyjemy 
w kraju, w którym jest po prostu bardzo źle. Proszę 
państwa, rzecznicy praw obywatelskich funkcjonują 
we wszystkich najbardziej demokratycznych i naj-
bardziej wolnych państwach. Ci rzecznicy zawsze 
mają ręce pełne roboty, i dzięki Bogu, że tak jest, bo 
to stwarza szansę na to, żeby razem, również z par-
lamentem, również z Senatem, zadbać o tę wolność 
na jeszcze wyższym poziomie. Tak więc naprawdę 
cieszmy się z tej wolności, nie dlatego, że jest jakaś 
mała i mogłoby być gorzej, tylko dlatego, że w Polsce 
można się w pełni cieszyć wolnością, bo ona jest na-
prawdę bardzo, bardzo szeroka. Dzisiaj już w kościo-
łach wszyscy razem chórem śpiewamy: „Ojczyznę 
wolną pobłogosław, Panie”. (Oklaski)
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(senator M. Augustyn) Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Panie Rzeczniku! Szanowni 
Współpracownicy Pana Rzecznika Praw Obywa-
telskich! Wysoki Senacie!

Przed chwilą wróciłem z uroczystego spotka-
nia adwokatów polskich na Zamku Królewskim 
z okazji Stulecia Odrodzonej Adwokatury, gdzie 
przypominano chlubne karty, adwokatów, zarówno 
z II Rzeczypospolitej jak i z czasów PRL, którzy bro-
nili ludzi przed machiną państwa. Te nazwiska są wy-
pisane złotymi zgłoskami w historii adwokatury i sta-
nowią wzorzec. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, 
która była dzisiaj na naszym posiedzeniu, również 
przemawiała i powiedziała, że zauważa, że młodzi 
prawnicy, jej studenci najbardziej chcą wybierać zawód 
adwokata, ponieważ czerpią energię i wzorce właśnie 
od tych niezłomnych, odważnych adwokatów, którzy 
mieli odwagę postawić się władzy państwowej, bar-
dzo często narażając, bywało, swoje życie, ale i swoją 
karierę, swój byt, bo byli skreślani z listy adwokatów, 
w najlepszym razie. Wspomniano także, co jest dla 
mnie wielką satysfakcją, o adwokatach, którzy zostali 
wyróżnieni przez pana rzecznika praw obywatelskich, 
co zostało podkreślone przy wielkim aplauzie, jako 
obrońcy praw człowieka. Byli to m.in. adwokat Taylor 
z Gdańska i moja koleżanka z izby koszalińsko-słup-
skiej Bogucka-Skowrońska, zresztą była pani sena-
tor, chyba 3 kadencji. Adwokatura bardzo sobie ceni,  
że pan rzecznik Adam Bodnar to człowiek, który – wi-
dzę tutaj wielkie analogie – broni w sposób niezłom-
ny praw obywateli, praw ludzi, którzy takiej pomocy 
potrzebują w tym szczególnym okresie coraz częściej.

Jak pamiętamy z prac nad ustawą budżetową: pra-
cy coraz więcej, środków coraz mniej. To dziwne, 
proszę państwa. To dziwne. Bo przecież wykonywa-
nie tych zadań, chociażby przygotowywanie kasacji, 
wymaga wielkiego nakładu pracy prawniczej.

Ja chcę dołączyć do podziękowań dla pana rzeczni-
ka, który nie tylko znakomicie diagnozuje, dostrzega 
różne sprawy, ale także realizuje swoje posłannictwo 
w szczególnym okresie. Myślę, że pana zasługi będą 
wypisane takimi mocnymi zgłoskami, wyróżniają-
cymi się zgłoskami w historii urzędu rzecznika praw 
obywatelskich, ombudsmana w Europie.

Proszę państwa, po co stworzono w Europie ten 
urząd? Właśnie po to, żeby się przeciwstawiał. To wy-
nika z istoty tego urzędu. On ma się przeciwstawiać. 
To jest jego rola. Tak jak rolą adwokata jest przeciwsta-
wianie się przedstawicielowi urzędu prokuratorskie-
go. Oczywiście argumentami, głównie argumentami 
prawnymi. Państwo prawa powinno instytucjonalnie 
zadbać o to, żeby wykonywanie tych zadań było jak 
najpełniejsze, jak najszersze. I niestety ograniczenia 
finansowe świadczą tu jak najgorzej o państwie prawa, 
którym przecież konstytucyjnie jesteśmy.

szej Izbie trzeba też panu rzecznikowi podziękować 
za wszystkie wskazówki, które możemy brać pod 
uwagę wtedy, kiedy mamy wolę korzystać ze swoich 
uprawnień i naprawiać prawo.

To jest dobry moment, żeby poinformować Wysoką 
Izbę, że kończę pracę nad przygotowaniem projektu 
ustawy antyodorowej. Pochodzę z okręgu, gdzie jest 
to bardzo duży problem, nasilający się problem. Nie 
przypadkiem pytałem pana rzecznika. I myślę, że 
sprzymierzymy się w tej sprawie, żeby tę kwestię 
wreszcie załatwić, ku pożytkowi bardzo wielu ludzi.

Chciałbym też przy tej sposobności wskazać panu 
rzecznikowi, że resort energii, z którym pan rzecz-
nik w wielu sprawach jest przecież w sporze, jeśli 
chodzi o budowę linii energetycznych wtedy, kiedy 
prawa własności są naruszane – z różnym skutkiem, 
raz dobrym, raz niestety nie – przeforsował na tym 
posiedzeniu, mimo naszych sprzeciwów, zmiany 
w ustawie o gospodarce nieruchomościami, które 
powodują, że teraz wszystkie decyzje starostów 
w tych sprawach będą miały klauzulę natychmia-
stowej wykonalności wtedy, kiedy dotyczyć to będzie 
remontów, modernizacji, itd. To jest sprzeczne z kon-
stytucją, to jest sprzeczne z orzeczeniami trybunału, 
na co się tu powoływano, a mimo to wbrew opiniom 
zostało to tutaj przyjęte. I byli senatorowie, którzy 
tego bronili, lekceważąc konstytucję, lekceważąc 
orzeczenia, lekceważąc prawa ludzi do swojej wła-
sności. Niestety, tych spraw będzie pewnie przy-
bywać, bo pojawiają się nowe kwestie, np. kwestie 
imigrantów zarobkowych, przestrzegania ich praw. 
Panie Rzeczniku, Państwo Senatorowie, my potrze-
bujemy gości do pracy, potrzebujemy zadbać o ich 
prawa, tak by chcieli tu zostać i nam pomagać, by 
być może niektórzy z nich, oby jak najwięcej, chcieli 
uznać Polskę za swoją nową ojczyznę. Ale żeby tak 
było, to muszą się tu spotkać z szacunkiem, ochro-
ną ich praw; nie z nienawiścią, nie z agresją, lecz 
z ochroną. Na pewno rzecznik praw obywatelskich 
może być w tej sprawie pomocny i my też możemy 
liczyć na pomoc pana rzecznika.

Panie Rzeczniku, szukałem słów, które by od-
zwierciedliły pana wyjątkową rolę w tym wyjąt-
kowo trudnym dla polskiej praworządności czasie. 
Przyszedł mi do głowy cytat z bardzo ważnego dla 
Polski dzieła, przytoczę te słowa : dzisiaj pana głos 
to jest głos wolny, wolność ubezpieczający. Niech pan 
i pana współpracownicy trwają w takiej postawie. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Piotr Zientarski.
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(senator P. Zientarski) Chciałbym bardzo serdecznie podziękować  
za wszystkie głosy, zarówno za te pozytywnie oce-
niające pracę moją oraz urzędu rzecznika praw 
obywatelskich… Chciałbym jeszcze raz podkreślić,  
że my dokładamy maksymalnych starań oraz staramy 
się działać z maksymalnie dobrą wiarą i maksymal-
nym poszanowaniem konstytucji, aby jak najlepiej 
w trudnych warunkach realizować mandat rzecznika 
praw obywatelskich, a tym mandatem jest stanie na 
straży praw i wolności określonych w konstytucji 
oraz w ratyfikowanych umowach międzynarodowych.  
Jak słuchałem wystąpień, uznałem, że jednak chciał-
bym kilka rzeczy skomentować.

Pierwsza sprawa to zgromadzenia cykliczne. 
To jest faktycznie innowacja. To jest innowacyjna 
instytucja, ponieważ w świecie państw demokra-
tycznych nie jest znane rezerwowanie na przyszłość 
miejsca na demonstracje i jednoczesne zakazywanie 
organizowania kontrmanifestacji. Tak po prostu nie 
można czynić i jest to sprzeczne z podstawowymi 
standardami praw i wolności, które dotyczą wolno-
ści zgromadzeń, co było sygnalizowane przez wie-
le osób na różnych etapach procesu legislacyjnego. 
I możemy się cieszyć, że już tych, można powiedzieć, 
zgromadzeń cyklicznych, które są organizowane, jest 
mniej, ale wciąż jednak się zdarzają, chociażby Marsz 
Niepodległości korzystał z tego statusu, co powodo-
wało różne wątpliwości prawne.

Druga kwestia, o której chciałbym powiedzieć, 
dotyczy celników, także pracowników Instytutu 
Europy Środkowo-Wschodniej. Ja wczoraj jeszcze 
zdążyłem wysłać wystąpienie w tej sprawie do mar-
szałka Senatu, być może za późno. To jest problem, 
który jest szerszy. Mianowicie nie można mocą 
ustawy dokonywać automatycznego przerwania sto-
sunku pracy pracowników. Nie można tego skrócić 
i powiedzieć: od teraz przerywamy stosunek pracy 
i na nowych zasadach to będzie się odbywało. Ale 
przecież, Szanowni Państwo, ta kwestia dotyczy 
nie tylko celników, bo… Tutaj patrzę na pana mi-
nistra Warchoła, który się pojawił. Ja pamiętam, że 
właśnie o tym dyskutowaliśmy w kontekście usta-
wy o Sądzie Najwyższym w lipcu 2017 r. Przecież 
taka sama regulacja dotyczyła pracowników Sądu 
Najwyższego, mianowicie chciano w ich przypadku 
przerwać stosunek pracy niezależnie od ich statu-
su, niezależnie od tego, czy np. wśród asystentów 
czy specjalistów w Biurze Studiów i Analiz były 
osoby, które mogły być objęte szczególną ochroną.  
To ustawodawcy w ogóle nie obchodziło, nikt na 
to nawet nie patrzył. I gdyby nie weto prezydenta 
akurat w tym przypadku, to tak by się właśnie stało. 
Akurat weto prezydenta pomogło w tym, że póź-
niejsza nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym, 
niezależnie od różnych innych wad, jednak tego 
przepisu nie zawierała. Nie można na mocy usta-

Proszę państwa, chciałbym tylko podać na koniec 
1 przykład związany także z naszą senatorską dzia-
łalnością, z naszymi uprawnieniami senatorskimi, 
jeśli chodzi o możliwości składania wniosków do 
Trybunału Konstytucyjnego. Złożyliśmy taki wniosek 
2 lata temu. Miałem nawet satysfakcję, bo zrobiliśmy 
to tydzień przed panem rzecznikiem praw obywa-
telskich. Ja byłem reprezentantem ponad 30 senato-
rów, którzy złożyli wniosek do trybunału o ustalenie 
niezgodności z konstytucją ustawy o prokuraturze. 
Wniosek złożył też, choć oczywiście miał inne 
podstawy i inne spojrzenie, pan rzecznik. I, proszę 
państwa, zdecydowaliśmy się zupełnie niezależnie  
po 2 latach wycofać te 2 wnioski. Pan rzecznik od-
rębnie, senatorowie odrębnie.

Proszę państwa, co się okazało? Ta ustawa 2 lata 
temu została skierowana do rozpoznania w pełnym 
składzie. Kilka razy tym składem, powiedziałbym, 
manipulowano, i to do tego stopnia, że jeszcze nie 
doszło do pierwszej rozprawy, a już kilkakrotnie 
zmieniano skład. Zmieniono skład z pełnego na 
5-osobowy, a do 5-osobowego wprowadzono osoby, 
co do których są poważne wątpliwości. Większość 
twierdzi, że są to – ja też tak twierdzę – tzw. sędzio-
wie dublerzy, czyli tacy, których obecność w składzie 
niestety daje w pełni uzasadniony zarzut nieważności 
postępowania ze względu na niewłaściwie obsadzony 
skład. Proszę państwa, chcę tylko pokazać, że w tym 
państwie, które mieni się konstytucyjnie państwem 
prawa, rzecznik praw obywatelskich musi wycofywać 
wniosek właśnie ze względu na tę sytuację, dlatego 
że trudno zgodzić się z tym, żeby poddawać się już 
jakby z góry zmanipulowanemu składowi, który nie 
powinien w takiej obsadzie orzekać. Dziękuję jesz-
cze raz panu rzecznikowi. Pragnę, żeby pan rzecznik 
w dalszym ciągu konsekwentnie tę funkcję tak wspa-
niale wykonywał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, informuję, że lista mówców 

została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy rzecznik praw obywatelskich, pan Adam 

Bodnar, chciałby jeszcze zabrać głos i ustosunkować 
się do wystąpień senatorów w dyskusji?

Bardzo proszę.

Rzecznik Praw Obywatelskich  
Adam Bodnar:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie 

i Panowie Senatorowie!
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(rzecznik A. Bodnar) Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Domagam się 
wykonania tego wyroku, domagam się uwzględnie-
nia pluralizmu w mediach, ale niestety to nie trafia 
na podatny grunt. Tak że nie jest tak kolorowo i tak 
pięknie, jeżeli chodzi o standardy debaty, standardy 
wolności słowa w Polsce.

Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za te słowa. 
I powiem państwu na sam koniec, a żałuję, że tego 
nie słyszy pani pierwsza prezes, że…

(Senator Robert Mamątow: Słyszy.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Słyszy.)
…dla mnie to jest największa nagroda, że mogę 

dzisiaj tutaj przed państwem występować, mogę wy-
stępować po roku od tych dramatycznych wydarzeń 
w lipcu 2017 r. – i jeszcze raz chciałbym spojrzeć 
w oczy panu ministrowi Warchołowi, bo to pan mi-
nister Warchoł był m.in. za to odpowiedzialny – wy-
stępować w momencie, kiedy pani pierwsza prezes 
Sądu Najwyższego może cały czas twierdzić, i być, 
bo cały czas nim jest, że jest pierwszym prezesem 
Sądu Najwyższego. To jest fundament ochrony praw 
i wolności, że Sąd Najwyższy pozostał niezależnym 
organem sądowniczym w Polsce. Dziękuję państwu. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Dziękuję rzecznikowi praw obywatelskich, panu 

Adamowi Bodnarowi, za przedstawienie informacji.
Wysoki Senacie, stwierdzam, że Senat zapoznał 

się z „Informacją o stanie przestrzegania wolności 
i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o dzia-
łalności Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Bardzo dziękuję, Panie Rzeczniku, dziękuję pana 
współpracownikom.

Szanowni Państwo…
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego drugiego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz ustawy o ochronie baz danych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1020, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1020 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu, senatora Jerzego Fedorowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z posie-

dzenia Komisji Kultury i Środków Przekazu, która 

wy w taki sposób traktować pracowników, gdyż to 
podważa konstytucyjną ochronę pracy.

Kolejna kwestia. Trybunał Konstytucyjny, ten 
zarzut wycofywania wniosków i kwestia tego, że 
urzędnik nie powinien tak czynić. No, ale jeżeli ten 
urzędnik wcześniej ma, tak jak pan senator to powie-
dział, pełny skład, później skład jest zmieniany i jest 
to 5 osób, następnie zmiany są przeprowadzane w taki 
sposób, że nie można mieć zaufania do tego, że fak-
tycznie ten skład będzie w pełni niezależny… Jeżeli 
składam wnioski o wyłączenie osób nieuprawnio-
nych do orzekania i te wnioski nie są rozpoznawane, 
to nie mam innej opcji. Bo ja wolę, żeby sędziowie, 
chociażby Sąd Najwyższy, w toku swojego orzeka-
nia rozstrzygali problemy konstytucyjne, niż żeby to 
zostawiać w taki sposób, że Trybunał Konstytucyjny  
de facto będzie legitymizował stan, który godzi 
w podstawowe prawa i wolności obywatelskie. Moja 
rola jako rzecznika to jest stanie na straży praw 
i wolności obywatelskich i to ode mnie zależy – to 
jest moja sfera niezawisłości – jakie ja instrumenty 
wykorzystam do tego: czy ja będę bardziej wierzył 
sądom powszechnym, Sądowi Najwyższemu, czy też 
będę raczej ryzykował, że Trybunał Konstytucyjny 
spowoduje stan trwałej niezgodności prawa ze stan-
dardami praw człowieka?

Pan minister Radziwiłł powiedział o mediach, po-
wiedział, że ilu tu dziennikarzy, że wolność słowa. 
Ale ja pamiętam moje interwencje, które dotyczyły 
ograniczania wolności mediów i właśnie ich obec-
ności na korytarzach Sejmu i Senatu, kiedy powstał 
plan, aby dziennikarzy przenieść, najlepiej do osobne-
go budynku, żeby tam oni się zajmowali kontaktami 
z politykami.

(Głos z sali: Pamiętamy.)
Przecież to był wielki spór. To był spór, który 

był efektem protestów po 16 grudnia 2016 r., spór 
dotyczący tego, żeby dziennikarzy wyprowadzić 
stąd, najlepiej gdzieś poza budynek Sejmu. I to, że 
oni tutaj są, Panie Ministrze, to jest efekt właśnie 
m.in. protestu dziennikarzy, ale także m.in. moich 
protestów, bo mówiłem, że tego typu sytuacja zagra-
żać będzie wolności słowa, wolności pozyskiwania 
informacji.

Ja już nawet nie będę mówił o sytuacji w mediach 
publicznych, o licznych sprawach, o tym, że reprezen-
towaliśmy bądź wspieraliśmy dziennikarzy w proce-
sach przed sądami, o sprawie Jerzego Sosnowskiego 
zwolnionego z Polskiego Radia, z Programu 3 i in-
nych dziennikarzy, którzy pozawierali ugody w efek-
cie zwolnień z mediów publicznych. Ja już nawet 
nie będę mówił o tym, że nie jest wykonany wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia – sym-
boliczna data – 2016 r., który dotyczył kompetencji 
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(senator sprawozdawca J. Fedorowicz) Teraz, Szanowni Państwo, na wniosek klubu Prawa 
i Sprawiedliwości ogłaszam półgodzinną przerwę,  
do godziny 14.45.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 13  
do godziny 14 minut 44)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie i Panowie Senatorowie, mogę ogłosić prze-
dłużenie przerwy do godziny 15.15.

Myślałem, że to dobra wiadomość.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 44  
do godziny 15 minut 18)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie i Panowie Senatorowie!
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1019, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1019 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, senatora Roberta Mamą- 
towa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku…)
W jakim trybie pan marszałek chce zabrać głos?
(Senator Bogdan Borusewicz: W kwestii for-

malnej.)
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Marszałku, nie ma przedstawicieli 
Ministerstwa Sprawiedliwości, w związku z tym 
składam wniosek o krótką przerwę w celu umoż-
liwienia przybycia przedstawicielom ministerstwa. 
Ja nie rozumiem, dlaczego ich nie ma. Wczoraj byli.

(Głos z sali: Dzisiaj też byli.)
Dzisiaj także byli tutaj wiceministrowie.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Marszałku, wyjaśniam panu. Pan minister 
jest w holu. Rozmawia z dziennikarzami. Będzie 
obecny.

(Senator Bogdan Borusewicz: Aha. To może po-
czekamy, aż pan minister skończy rozmawiać z…)

Pan senator ma głos. Pan minister zabierze głos 
w swoim czasie.

Proszę bardzo.

rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o prawie autor-
skim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie 
baz danych. Odbyło się to dzisiaj rano. Oczywiście 
cały projekt ustawy został jednogłośnie zaopiniowany 
pozytywnie.

Chcę tylko wyjaśnić, że celem ustawy jest wdro-
żenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego w sprawie niektórych 
sposobów korzystania z określonych utworów. Nie 
chcę rozszerzać tego, bo oczywiście wszystko mamy 
opisane w dokumentach, ale dla informacji publicz-
nej i dla informacji państwa senatorów, dla wiedzy 
państwa senatorów, powiem tylko, że beneficjentem 
tych rozwiązań będą, niezależnie od jakichkolwiek 
innych dysfunkcji, m.in. osoby niewidome, z dys-
funkcją narządu wzroku niepoddającą się korekcji, 
z ograniczoną zdolnością postrzegania lub czytania 
lub z inną dysfunkcją fizyczną. Krótko mówiąc, oso-
by z niepełnosprawnością będą beneficjentami tej 
ustawy.

W imieniu komisji proszę o pozytywne… proszę 
o uchwalenie tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Jest z nami pan minister Lewandowski. Czy pan 
minister pragnie zabrać głos?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Paweł Lewandowski: 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 chce zadać takie pytanie? Nie widzę 
zgłoszeń. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
W związku z tym zamykam dyskusję.
I informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Bardzo dziękuję.
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(Głos z sali: Siódma.)
…a ta szósta ustawa decydowała o przejściu w stan 

spoczynku sędziów Sądu Najwyższego, którzy ukoń-
czyli 65 lat, w tej chwili, powołując się na to zabezpie-
czenie, a nie wyrok, zmienia się te zasady i przywraca 
się stare zasady? Czy to oznacza, że ustawodawca 
oraz większość sejmowa i senacka przyznają się do 
błędu? Czy został popełniony jakiś błąd, z którego 
trzeba się wycofać, czy nie?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan marszałek ma dalsze pytania? Bo jeżeli 

tak, to prosilibyśmy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, ja mam jedno 

pytanie…)
Jedno pytanie?
(Senator Bogdan Borusewicz: …zasadnicze.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Panie Marszałku, to, co pan powiedział, w ogóle 

nie dotyczy tej ustawy. Ja powiem to, co powiedzia-
łem wczoraj. Wypowiedziała się wyraźnie w tej spra-
wie pani sekretarz Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej…

(Senator Piotr Zientarski: Rzecznik.)
Rzecznik? Ja słyszałem, że sekretarz.
…Że właśnie na to, co podjęliśmy, czekał Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, że jeśli przyj-
miemy tę ustawę, to będzie to właśnie ustawa,  
na którą czekał trybunał. Bo wczoraj ktoś mi zarzu-
cił: a dlaczego trybunał nie zawiesza postępowania?  
Nie może zawiesić, dopóki my nie skończymy pro-
cedowania tej ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Kolejne pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, ja bym prosił pana o przytoczenie 

w tej Izbie uzasadnienia, które pan minister przed-
stawił w celu przedłożenia tej ustawy pod obrady 
Senatu. Jeśli dobrze pamiętam, a nawet sobie to za-
pisałem, była mowa o tym, że ta ustawa zmieniająca 
wcześniejszą ustawę radykalnie, choć nie do końca, 
wynika z lojalności w stosunku do organów Unii 
Europejskiej. Równocześnie pan minister uznał, że 
tamta ustawa, która ma być zmieniona tą ustawą, była 
zgodna z polską konstytucją. Jeśli dobrze pamiętam, 
takie było wczoraj uzasadnienie. No to jakim cudem 
w uzasadnieniu na piśmie do tej ustawy znajduje 
się takie stwierdzenie, ja je zacytuję: „inicjatywa  

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji po wczorajszym posiedzeniu wnosi o przy-
jęcie ustawy o Sądzie Najwyższym bez poprawek.

Ustawa ma na celu nowelizację przepisów odno-
szących się do przejścia w stan spoczynku sędziów 
Sądu Najwyższego i sędziów Naczelnego Sądu 
Administracyjnego po osiągnięciu określonego  
wieku.

Ustawa wykonuje nałożone na Polskę zobowią-
zanie wynikające z postanowienia wiceprezesa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 
19 października 2018 r. Postanowienie to zostało 
wydane w sprawie prowadzonej ze skargi Komisji 
Europejskiej przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, 
wniesionej 2 października 2018 r., w której podnie-
siono, że obniżając wiek przejścia w stan spoczynku 
sędziów Sądu Najwyższego i stosując go do sędziów 
powołanych do Sądu Najwyższego przed dniem 
3 kwietnia 2018 r., a także przyznając prezydento-
wi Rzeczypospolitej Polskiej prawo do przedłużenia 
czynnej służby sędziego tego sądu, Polska uchybiła 
zobowiązaniom itd.

To tyle bym w skrócie powiedział, jeśli chodzi 
o zakres tej ustawy. Dziękuję bardzo.

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 chce zadać pytanie?
Pan senator…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Marszałek 

Borusewicz.)
Mamy listę. Pierwszy jest pan senator, pan mar-

szałek Borusewicz.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze Sprawozdawco, to, na co pan się 
powołał, to jest zabezpieczenie powództwa, które 
mówi, że wszystkie ruchy, które zostały dokonane 
w związku z Sądem Najwyższym w ostatnim czasie, 
powracają… no, nie powracają, tylko są zatrzymane 
i powraca się do stanu sprzed poprzedniej ustawy, 
szóstej ustawy dotyczącej Sądu Najwyższego. Proszę 
mi powiedzieć – bo nie ma wyroku, to jest zabez-
pieczenie, a wyrok jest zobowiązaniem, które trzeba 
wykonać – co się stało, że po 6 ustawach, a ta szósta 
ustawa decydowała…
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(senator B. Klich) Senator Piotr Florek:
Panie Przewodniczący, widzę, że pan jest w bar-

dzo dobrej kondycji po wczorajszym dniu, więc wrócę 
może do dnia wczorajszego. Otóż zgodnie z naszym 
regulaminem, z Regulaminem Senatu, posiedze-
nia komisji odbywają się w terminach określonych 
przez samą komisję lub jej przewodniczącego. No 
wiadomo, że to nie było określone przez komisję, 
bo komisja się nie zebrała, wczorajszy termin był 
określony przez pana. Nie było nikogo z przedsta-
wicieli Sądu Najwyższego, ani z KRS, ani z NSA, 
nikogo z zaproszonych gości. Takie pytanie wczoraj 
padło. Pan zaprasza zgodnie ze statutem, pan zawia-
damiał… Może pan dzisiaj pamięta, bo wczoraj pan 
nie pamiętał, o której godzinie, kiedy zostały wysłane 
zaproszenia i jak to się stało, że niestety tych osób na 
posiedzeniu komisji nie było? Może pan sobie dzisiaj 
po tym całym dniu przypomniał? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, tak jak powiedziałem wczoraj 

– powtórzę to i dzisiaj – nie prowadzę takiej buchal-
terii, nie zapisuję, o której godzinie kogo zapraszam. 
Najczęściej zapraszam w momencie, kiedy dostaję 
informację, że jest posiedzenie komisji. Wtedy od 
razu wysyłam zaproszenia. Mogło to być wczoraj 
ok. godziny 11.00, mogło to być ok. godziny 13.00. 
Nie umiem powiedzieć. Niemniej zawsze robię to od 
razu, wtedy kiedy dostaję informację, że dziś ma się 
odbyć posiedzenie komisji, od razu zawiadamiam 
o tym zaproszonych gości. Często wcześniej, ale tak 
to wygląda, gdy zdarza się taka sytuacja, jaka była 
wczoraj. Tak wczoraj postąpiłem.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Czy można prosić pana przewodniczącego i za-
razem pana senatora sprawozdawcę o rozszerzenie 
swojej informacji na temat pracy komisji o te fakty, 
wydarzenia, które miały miejsce? Mianowicie jakie 
były jeszcze inne stanowiska, oprócz tego, które pan 
zaprezentował, a wedle którego komisja była zgodna, 
żeby przyjąć bez poprawek ten…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie pamiętam…)
To po pierwsze.
(Senator Robert Mamątow: Już odpowiadam.)

ustawodawcza została zainspirowana przede wszyst-
kim zastrzeżeniami, także natury konstytucyjnej”? 
Czy pan cokolwiek z tego rozumie? To jest chyba 
wewnętrznie sprzeczne.

(Senator Bogdan Borusewicz: Jakie to były za-
strzeżenia?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan senator ma dalsze pytania?
(Senator Bogdan Klich: Nie.)
To jedno, tak?
(Senator Bogdan Klich: Mam następne, ale w tej 

sprawie to jedno.)
Jeżeli tak, to prosiłbym, żeby były 3 w bloku, żeby 

może łatwiej było odpowiedzieć.
(Senator Bogdan Klich: To będzie dłuższa odpo-

wiedź, więc może…)
Dobrze.
(Senator Piotr Zientarski: Zapomni…)
Panie Senatorze, proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Odpowiem panu, Panie Senatorze, tak: noweliza-

cja jest przede wszystkim wynikiem naszych deklara-
cji, że będziemy się stosować do orzeczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz do postano-
wień i zabezpieczeń. Tyle panu odpowiem.

(Senator Bogdan Klich: No a zastrzeżenia natury 
konstytucyjnej, o których mowa w uzasadnieniu do 
ustawy, to co?)

No nie, mnie to niech pan takiego pytania nie za-
daje, bo rozmawiamy o ustawie.

(Senator Bogdan Klich: No właśnie, o ustawie.)
Nie, nie, nie. To, co pan mówi, to nie jest…
(Senator Bogdan Klich: O uzasadnieniu do usta-

wy.)
Przeczytał pan?
(Senator Bogdan Klich: Przeczytałem.)
To dobrze.
(Senator Bogdan Klich: Jak pan to rozumie?)
Ja przeczytałem sprawozdanie komisji, a to, o co 

pan mnie pyta, nie dotyczy mojego sprawozdania.
(Senator Bogdan Klich: Czyli pan tego nie rozu-

mie?)
Według pana może tak być.
(Senator Bogdan Klich: Rozumiem.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Florek.
(Senator Bogdan Klich: Ja też będę miał pytanie.)
Proszę bardzo.
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(senator J. Rulewski) Senator Piotr Zientarski:
Panie Przewodniczący! Panie Sprawozdawco! 
Czy pan odróżnia realizację postanowienia zabez-

pieczającego, którego istotą jest powrót do poprzed-
niego ustawodawstwa, od kształtowania nowego usta-
wodawstwa, czyli tego, co wy teraz robicie? Przecież 
to nie jest tożsame. Wprowadzacie tu przecież inny 
okres, jeśli chodzi o przejście w stan spoczynku.  
Tu jest 65, nie 70 lat. Wy nie wykonujecie tego orze-
czenia, tego postanowienia, nie realizujecie istoty po-
stanowienia wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej. Czy pan rozróżnia te 2 kwestie? 
To są bardzo ważne niuanse prawne i tutaj absolutnie 
nie ma mowy o tym, żeby w tej chwili kształtować 
nowy system.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Se-
natorze…)

To można robić dopiero po orzeczeniu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …pan roz-

poczyna polemikę.)
Nie, nie, to jest pierwsze pytanie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Zostało sfor-

mułowane pytanie.)
Tak, no dobrze. To na razie tyle.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, chciałbym, żeby pan się skupił na 

tym pomarańczowym druku. Tu jest wszystko napi-
sane. To, o co pan pyta, nie ma z tym nic wspólnego.

(Senator Piotr Zientarski: Jak to nie ma?)
No, nie ma.
(Senator Piotr Zientarski: Przed chwilą pan…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę, 

Panie Senatorze.)
Nic na to nie poradzę.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zabierze pan głos za chwilę.
Pan senator skończył?
(Senator Robert Mamątow: Tak, tak.)
Tak.
Pan senator Rybicki zadaje pytanie.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, skupiam się na tym…
(Senator Robert Mamątow: Proszę…)
…czego nie ma w tym sprawozdaniu. 

Po drugie, chciałbym wiedzieć, czy pan jako rze-
czywiście doświadczony senator i prowadzący nie 
uważał za stosowne, aby zwolnić nieco tempo pracy 
i chociażby uzbroić się w opinie, dać czas działowi 
legislacyjnemu i zebrać inne opinie, by uniknąć tych 
błędów, które zostały popełnione w ciągu poprzed-
nich 2 lat.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Opinii do tej ustawy było 7 i wszystkie były ne-

gatywne. One były wygłaszane przez senatorów, 
którzy…

(Rozmowy na sali)
Momencik.
…Nie byli członkami komisji, ale przyszli na po-

siedzenie, do czego zresztą mieli prawo. No, wszystkie 
były negatywne. Od 1 senatora wymusiłem wniosek, 
no i ostatecznie zgłosił wniosek o odrzucenie ustawy.

A jeśli chodzi o opinię Biura Legislacyjnego, to 
wszyscy panowie senatorowie dostaliście tę opinię 
i mogliście się z nią zapoznać.

(Senator Jan Rulewski: Przepraszam, Panie Mar-
szałku, zostałem niezrozumiany.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To proszę doprecyzować pytanie.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, to nie 
były opinie – ja byłem uczestnikiem tych obrad – to 
były głosy senatorów.

(Głos z sali: Mikrofon włącz.)
(Senator Waldemar Sługocki: Włącz mikrofon.)
A mnie chodzi o opinię ekspertów, obecnych bądź 

nieobecnych. Dlaczego takich opinii nie przedsta-
wiono?

Senator Robert Mamątow:

Już mówiłem. Była opinia Biura Legislacyjnego. 
Tylko ta opinia była.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Zientarski.
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(senator S. Rybicki) …odpoczynek… Nie wysłaliście ich tam w na-
grodę. Macie do nich odpowiedni stosunek; ja będę 
w debacie mówił o tym waszym stosunku do sędziów 
Sądu Najwyższego. Ale proszę powiedzieć: czy to, 
że sędziowie otrzymują 100% wynagrodzenia, a nie 
75%, jest nagrodą? Co to w ogóle jest za formuła? 
Jak państwo odnosiliście się do tego na posiedzeniu 
komisji i jak wy jako Prawo i Sprawiedliwość się do 
tego odnosicie? Dlaczego jedni będą mieli 75%, a ci 
akurat mają dostać 100%?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę.

Senator Robert Mamątow:
To jest projekt sejmowy, posłowie przyjęli taką 

narrację…
(Rozmowy na sali)
Myśmy nie wnieśli żadnej poprawki do tej ustawy.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Borusewicz, pan mar-

szałek. Proszę.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Proszę, nie zadawajcie 

pytań, bo szkoda czasu. To bez sensu.)
Panie Przewodniczący, proszę mi powiedzieć…
(Senator Leszek Czarnobaj: Co pan tu robi?)
…dlaczego ta promocja dotycząca 100% wyna-

grodzenia w związku ze stanem spoczynku będzie 
trwała tylko przez 7 dni, a nie przez 14?

(Senator Alicja Zając: Taki jest zapis.)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:
Tak stanowi ustawa.
(Głos z sali: Dobre stanowisko…)
No, jest możliwość zgłaszania poprawek.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Dziękuję, Panie Marszałku.

Chciałbym zapytać pana senatora, dlaczego 
wnioskodawcy, posłowie Prawa i Sprawiedliwości, 
pana koledzy partyjni, nie skorzystali z okazji, aby 
w tym przedłożeniu odpowiedzieć na wszystkie 
inne zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym 
dotyczące Sądu Najwyższego, w tym w szczegól-
ności Izby Dyscyplinarnej, instytucji skargi nad-
zwyczajnej, ławników, a także wyboru sędziów 
Sądu Najwyższego przez KRS, którego legalność 
też jest kwestionowana. Dlaczego nie skorzysta-
no z okazji? Dlaczego tych wszystkich rozwiązań 
nie ma w tym druku, który został przedłożony?  
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Robert Mamątow:
Panie Senatorze, po posiedzeniu spytam kolegów.
(Senator Sławomir Rybicki: To jest niepoważna 

odpowiedź przewodniczącego komisji.)
Nie no, tak panu odpowiadam.
(Głos z sali: Nie żartuj.)
(Senator Sławomir Rybicki: To są żarty.)
(Senator Wiesław Dobkowski: A co, ma wymy-

ślać?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie, nie ma jeszcze dyskusji.
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Każdy odpowiada, jak umie. O co wam chodzi?
(Wesołość na sali)
No, Robert tak umie i tak odpowiada.
(Senator Robert Mamątow: Tak jest.)
Panie Senatorze, ja też w sprawie tych poma-

rańczowo-białych kartek. Chodzi o art. 3 ust. 1 i 2. 
Mówiąc krótko, sędzia, który w waszym mniema-
niu przeszedł w stan nieczynny, i pozostanie w tym 
stanie nieczynnym, na który go wysłaliście, będzie 
otrzymywał 100-procentowe wynagrodzenie, a po-
winien otrzymywać 75-procentowe. Rozumiem,  
że wasze nastawienie do sędziów, których wysłaliście 
na przymusowy…

(Głos z sali: Odprawę.)
(Senator Piotr Zientarski: Wypoczynek.)
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(senator W. Komarnicki) gie zagadnienie. Czy jest prawdą, że jedynym takim 
znaczącym argumentem był fakt, że ktoś jest sta-
ry? Narusza to zasadę niedyskryminowania, prawo 
o niedyskryminacji.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Robert Mamątow:
Mam serdeczną prośbę, Panie Senatorze. Szanuję 

pana i nie chcę tu odpowiadać, bardzo bym prosił 
pana ministra, żeby odpowiedział.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Panie Senatorze, na jedno moje pytanie odpo-

wiedział pan, że pan minister odwoływał się wy-
łącznie do lojalności europejskiej, a nie do zgod-
ności z konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej. Ale 
przecież podczas tego posiedzenia były również  
ze strony opozycji wytaczane inne ważne argumenty 
w tej debacie.

Czy prawdą jest, że na posiedzeniu tej komisji 
mówiliśmy także o tym, że ustawa jest niepotrzebna 
ze względu na to, że postanowienie zabezpieczające 
wykonuje się bezpośrednio i że nie wymaga to żad-
nych dodatkowych regulacji ustawowych?

Czy prawdą jest, że zwracaliśmy uwagę na to, 
że ta ustawa nie obejmuje całej materii poprzedniej 
ustawy, tylko niektóre jej fragmenty? I czy prawdą 
jest – przypomnę, o czym mówił senator Zientarski 
– że ta ustawa wprowadza nowe rozwiązania, takie, 
których nie było wcześniej, a które wprowadzają nie-
równość pomiędzy sędziami przechodzącymi w stan 
spoczynku? To znaczy ma być 75% wynagrodzenia 
dla tych, którzy przechodzą w stan spoczynku, na-
zwijmy to, naturalnym rytmem, a 100% dla tych, 
którzy zdecydują się na przejście w stan spoczynku 
w ciągu najbliższych 7 dni. Czy o tym wszystkim 
była mowa na posiedzeniu komisji? Bo przecież o tym 
wszystkim mówiliśmy, na litość boską!

Senator Robert Mamątow:
Niech pan nie wzywa nadaremnie litości boskiej.
Oczywiście była o tym mowa, oczywiście była 

mowa. Ale jeszcze raz powtórzę: komisja po wysłu-
chaniu wszystkich wystąpień, wszystkich senatorów 
podjęła decyzję o przyjęciu proponowanej ustawy 
bez poprawek.

Jak państwo wiecie, rzadko zabieram głos. Jako 
człowiek, który przez wiele lat siedział w biznesie, 
zawsze, gdy miałem jakieś wątpliwości, kierowa-
łem te swoje wątpliwości do ludzi, którzy znali się 
na rzeczy lepiej niż ja. Chciałbym się zwrócić za 
pańskim przewodnictwem, Panie Senatorze, Panie 
Przewodniczący, do wszystkich państwa senatorów 
z PiS z takim apelem. Jeżeli państwo pamiętacie 
tych 6 ustaw i nasze nocne dyskusje, które toczyli-
śmy… Przecież państwo pamiętacie, że niebotycznie 
obniżyliśmy poziom naszej Izby. Błagam was jako 
człowiek będący w dostojnym gronie: spróbujmy po-
stąpić trochę inaczej niż w Sejmie, gdy w 3 godziny 
i 15 minut…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Se-
natorze, to jest apel, a nie pytanie. Proszę o pytanie.)

Moje pytanie jest takie. Panie Senatorze Sprawo-
zdawco, czy moglibyśmy się odważyć i poprosić 
znaczące autorytety prawne w naszym kraju, żeby 
wydały ostateczną decyzję? Chodzi o to, żebyśmy 
nie byli śmieszni…

(Głosy z sali: Żeby wydali opinię.)
Tak, opinię.
Przypominam, że 12 grudnia jest następne posie-

dzenie Senatu i wtedy moglibyśmy z czystym sumie-
niem podjąć… Apeluję i proszę.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, proszę bardzo. Pytanie chyba 

było, apel… Ale pytanie też było.

Senator Robert Mamątow:
Jest projekt uchwały, jeśli z państwa strony są ja-

kieś propozycje, to proszę bardzo, można zgłaszać 
wszelkie poprawki. Jeśli Wysoka Izba je przyjmie, 
to one wejdą, będą prawem. Na dziś projekt jest taki, 
jak komisja zaproponowała, przyjęła. Tyle mogę po-
wiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabierze pan senator Rulewski. Proszę  

bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dostosuję się, Panie Przewodniczący, do tej pań-

skiej uwagi, ale czy może pan przypomnieć, jak 
minister tłumaczył na posiedzeniu sprawę gwał-
townego obniżenia wieku sędziów, którzy mają 
przechodzić na emeryturę, w tym zróżnicowania  
ze względu na płeć, na kobiety i mężczyzn… I dru-
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Senator Władysław Komarnicki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wszyscy jesteśmy ludźmi świa-

tłymi. Czytamy, oglądamy, śledzimy, co się dzieje 
w świecie. Pan wygląda na inteligentnego człowieka 
i wie pan o tym…

(Głosy z sali: Panie Senatorze…)
No przepraszam, ja mówię poważnie.
(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Może pan, 

ale proszę uważać na słowa.)
(Wesołość na sali)
Nikogo nie uraziłem, Panie Marszałku, przepra-

szam bardzo.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę kon-

tynuować.)
Jeżeli kogoś uraziłem, to przepraszam.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To już bardzo 

dobrze.)
Panie Ministrze, w Stanach Zjednoczonych… 

My tak często wzorujemy się na tym państwie, któ-
re rzeczywiście ma ogromne zasługi, jeżeli chodzi 
o demokrację… Przecież wie pan doskonale – ja mam 
w rodzinie prawników – że w Stanach Zjednoczonych 
prawnik w wieku 70–80 lat nakłada koronę, jeżeli 
chodzi o doświadczenie. Jaki diabeł nam podpowie-
dział te wcześniejsze emerytury? Na litość boską!

(Głos z sali: Z imienia i nazwiska…)
(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo, ma pan głos.
Panów senatorów proszę o pohamowanie rozba-

wienia. Mówimy o poważnych sprawach.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Art 180 ust. 4 

konstytucji – naszej, polskiej, nie amerykańskiej, bo 
żyjemy w Polsce – stanowi, iż wiek przechodzenia 
w stan spoczynku określa ustawa. Określa to usta-
wodawca. No, sędziowie są niezawiśli, ale podlega-
ją konstytucji i ustawom. W związku z tym odpo-
wiadam w ten sposób: już 2 razy w naszej historii, 
najnowszej, po roku 1989, dokonywano modyfikacji 
wieku przejścia w stan spoczynku i 2 razy Trybunał 
Konstytucyjny, najpierw bodaj w 1998 r., a później 
w 2013 r., orzekał o zgodności tego typu rozwiązań 
z konstytucją.

(Senator Piotr Zientarski: Żeby nie doszło do 40…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy pan marszałek Borusewicz chce zabrać głos, 

czy…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja miałbym pytanie, 

ale, Panie Marszałku…)
Jeżeli pan nie ma to…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ja się zwracam 

do senatorów Platformy, żeby okazali jakieś miło-
sierdzie…)

Panie Senatorze, nie wiem, w jakim trybie pan 
mówi, ale jeżeli nie ma pytania, to…

(Senator Bogdan Borusewicz: W trybie miłosier-
dzia, miłosierdzia.)

(Rozmowy na sali)
…dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Czy są jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy?
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma pytań. Dziękuję panu senatorowi.

Senator Robert Mamątow:
Ja na zakończenie powiem tak: Panowie 

Senatorowie z opozycji, jak 2 lata temu robiliście 
skok na Trybunał Konstytucyjny, to inaczej mówili-
ście. Dziękuję bardzo.

(Głos z sali: Ale w 2016…)
(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panowie Senatorowie, proszę pozwolić prowadzić 

obrady. Każdy się wypowie w dyskusji.
(Senator Piotr Zientarski: Ale…)
Panie Senatorze Zientarski, pan jako wytrawny 

senator rozumie, że będziemy mówić w dyskusji. 
Prawda? A więc pozwólmy, żeby teraz były realizo-
wane dalsze punkty.

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów, ale 
jest z nami przedstawiciel rządu, pan Marcin Warchoł, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.

I pytam: czy pan minister chce zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spra-

wiedliwości Marcin Warchoł: Nie.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pierwszy zgłosił się pan senator Komarnicki, na-
stępne osoby będą zapisywane w kolejności.

Pan senator Komarnicki. A pana ministra proszę 
na mównicę.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) W związku z tym zajmujmy się tym projektem 
aktu prawnego, projektem, który wykonuje prawo 
Unii Europejskiej. Jesteśmy rządem Unii Europejskiej, 
szanujemy prawo Unii Europejskiej…

(Głosy z sali: Ooo!)
…i będziemy szanować. W związku z tym czu-

jemy się zobowiązani do implementowania tego po-
stanowienia. Tylko tyle i aż tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pani senator chce doprecyzować, czy nowe 

pytanie zadać?

Senator Grażyna Sztark:
Tak. Na drugie pytanie, pytanie o konstytucję, pan 

minister nie odpowiedział. Ale ja, Panie Ministrze, 
mówiłam…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-
dliwości Marcin Warchoł: Aha, konstytucja…)

…o wczorajszej wypowiedzi pana kolegi z resortu. 
On powiedział, że chodzi o odmłodzenie, 2 czy 3 razy 
powiedział, że tą ustawą chcecie odmłodzić kadry 
Sądu Najwyższego.

(Senator Leszek Czarnobaj: A nie przekazał?)
(Senator Robert Mamątow: Takiego stwierdzenia 

nie było.)
W związku z tym moje pytanie tylko i wyłącznie, 

bo potrafię czytać, brzmi tak: czy to jest stanowisko 
Ministerstwa Sprawiedliwości? I tylko tyle.

I przypomnę drugie pytanie. Czy przygotowując 
tę poprzednią nowelizację, szóstą, bo ta jest siód-
ma, wiedzieliście państwo, że narusza konstytucję? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Ustawa, o której dziś dyskutujemy, dotyczy zmia-

ny ustawy o Sądzie Najwyższym, która została zapre-
zentowana przez pana prezydenta i która od początku 
była zgodna z konstytucją, jest zgodna z konstytucją 
i nic w tej mierze się nie zmienia. To przede wszyst-
kim. Była potrzebna, jest potrzebna, jest niezbędna.

(Senator Grażyna Sztark: Komu?)
W związku z tym to, co tutaj widzimy, w tym dru-

ku, jest jedynie realizacją postanowienia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, z którym nie zga-
dzamy się, a które wcielamy.

(Senator Piotr Zientarski: No i po co?)

W pierwszym przypadku chodziło o obniżenie 
wieku, a w drugim przypadku chodziło o podwyż-
szenie wieku. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, podczas wczorajszego posiedze-

nia komisji pan minister Piebiak powiedział, że cho-
dzi o odmłodzenie Sądu Najwyższego…

(Senator Leszek Czarnobaj: Co mnie najbardziej 
ubodło.)

Tak.
…Co mnie najbardziej ubodło, jak mi tu kolega 

przypomina.
(Senator Robert Mamątow: Nic takiego nie było.)
Proszę mi powiedzieć, czy to jest stanowisko 

Ministerstwa Sprawiedliwości i co ono w zasadzie 
oznacza.

I druga sprawa. Czy po przystąpieniu do prac 
nad nowelizacjami o sądownictwie, o Sądzie 
Najwyższym od początku wiedzieliście państwo – 
patrzę tutaj w tekst uzasadnienia – że proponując 
takie rozwiązania, naruszacie zapisy konstytucyjne? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Pani Senator, dyskusja na ten temat była na tej sali 

bodajże pół roku temu.
(Senator Bogdan Klich: W lipcu.)
W lipcu, czyli ponad rok temu. Dzisiaj dyskutuje-

my nad zupełnie inną ustawą. Ja w tej ustawie, która 
jest przedmiotem naszych obrad, absolutnie nie widzę 
tego typu kwestii, tych, o których pani senator mówi. 
Czy jest tu gdzieś mowa o jakimś odmładzaniu Sądu 
Najwyższego? Nie.

(Senator Piotr Zientarski: No jak nie? A 65 lat?)
Tu jest mowa o wykonaniu postanowienia 

w przedmiocie środków tymczasowych Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To wszystko.

(Senator Grażyna Sztark: Ja mówię o wczoraj-
szym posiedzeniu.)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Powtarzam, iż nie zgadzam się z postanowieniem 

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, ale je 
szanuję. I absolutnie podtrzymuję to, co mówiłem na 
tej sali rok temu i później: te zmiany są potrzebne, są 
zgodne z konstytucją. Art. 180 ust. 4 wskazuje wyraź-
nie, iż rolą ustawodawcy jest modyfikacja i możliwość 
zmiany wieku przechodzenia w stan spoczynku. I tu-
taj absolutnie nic się nie zmienia w tym względzie. 

(Senator Piotr Zientarski: Jak się nie zmienia?)
Nie mam nic więcej do dodania.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy ta no-

welizacja wyczerpuje treść wniosku, jaki Komisja 
Europejska złożyła do trybunału w Strasburgu, czy 
nie wyczerpuje?

I czy możliwy jest taki scenariusz…
(Senator Bogdan Klich: W Luksemburgu.)
(Senator Piotr Zientarski: W Luksemburgu.)
(Senator Bogdan Klich: Im jest wszystko jedno.)
To znaczy, czy wyczerpuje zarzuty, które były 

sformułowane w tym wniosku.
I czy możliwy jest taki scenariusz, że Komisja 

Europejska nie wycofa z TSUE tego wniosku, roz-
patrzy go i np. wyrok w tej sprawie zapadnie do-
kładnie w kwietniu, a więc w przededniu wyborów  
do Parlamentu Europejskiego? Dziękuję bardzo… 
Czy taki scenariusz jest teoretycznie możliwy, czy 
nie jest możliwy? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję.
Postanowienie dotyczy zawieszenia stosowania 

3 przepisów – art. 37, 111 i 5 ustawy nowelizującej. 
I ten zakres zaskarżenia wyznacza to postanowie-
nie, którym my się dzisiaj zajmujemy. Trybunał 

Oznaką poszanowania prawa jest szacunek dla 
orzeczenia, nawet jeżeli z tym orzeczeniem się nie 
zgadzamy. Zawsze, a przynajmniej często tak się 
zdarza, że z sądu jedna ze stron wychodzi niezado-
wolona, ale do orzeczenia się stosuje. Na tym polega 
kwestia praworządności, na tym polega szacunek 
dla prawa Unii Europejskiej. Jesteśmy rządem Unii 
Europejskiej, w związku z czym szanujemy to prawo 
i implementujemy to postanowienie.

(Senator Bogdan Klich: Rządem kraju w Unii 
Europejskiej.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 
Senatorowie, pozwólcie, pan minister mówi o waż-
nych sprawach, słuchajmy.)

Co do kwestii odmładzania zaś, o co konsekwent-
nie pani senator pyta, to… No, ja wypowiadam się tu 
o projekcie ustawy, a nie o słowach kolegów.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać: co skłania 

państwa do tak częstej nowelizacji ustawy o Sądzie 
Najwyższym? To jest bodaj szósta nowelizacja.

(Senator Piotr Zientarski: Siódma.)
Przepraszam, siódma.
Co leży u podstaw tak częstej nowelizacji?
Przekonywali nas państwo podczas zmian usta-

wy o Sądzie Najwyższym, że te rozwiązania, któ-
re państwo proponujecie, są najlepsze, najważniej-
sze, oczekiwane przez suwerena, a okazuje się, że 
po pierwszej nowelizacji jeszcze 6 razy państwo tę 
ustawę nowelizujecie. Ba, mało tego, zmiany, któ-
re państwo wprowadzacie, są w opozycji do tych,  
co do których mieliście państwo pewność, że są zna-
komite i niezbędne do sprawnego funkcjonowania 
wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ba, mało tego, 
uznawaliście państwo, że są one zgodne z konstytu-
cją, a wszyscy mieliśmy wówczas wątpliwości co do 
zgodności tychże przepisów z konstytucją. Ba, mało 
tego, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
także te wątpliwości zgłasza.

Chciałbym, aby także pan – bo pan też, Panie 
Ministrze, osobiście przekonywał nas co do słusz-
ności wówczas wprowadzanych zmian…

(Senator Piotr Zientarski: Z pewnością.)
(Senator Maciej Łuczak: Nic takiego.)
A dzisiaj po raz kolejny staje pan przed nami 

i kwestionuje to, do czego nas pan z taką mocą i de-
terminacją przekonywał. Dlaczego?
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) czenie dla całości naszej dyskusji. Jaki tutaj pogląd 
istnieje? Ponieważ w mediach pojawiło się takie przy-
puszczenie, że ta nowelizacja ma jakby zamknąć pro-
blem, tzn. nie tyle problem, ile sprawę skargi Komisji 
Europejskiej do Trybunału w Strasburgu. I chciałbym 
tutaj zapytać…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: …o pana stanowi-

sko w tej sprawie. Dziękuję.)
Pytanie jasne, no, teraz już chyba wiadomo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
W całości wyczerpuje.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Następne pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.
Proszę bardzo.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku, Panie Ministrze, ja odnośnie 
do chyba art. 3 dotyczącego przejścia… Ci, którzy, 
według państwa interpretacji, przeszli w stan spo-
czynku i nie wrócą, mówiąc krótko, otrzymają 100% 
wynagrodzenia. W normalnym trybie można otrzy-
mać 75%. Co legło u podstaw, jaka jest filozofia tego 
zapisu, dlaczego…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Realizacja art. 180 ust. 5 konstytucji, zgodnie 

z którym ustawodawca zapewnia 100% ekwiwalentu 
sędziom, którzy są w stanie spoczynku. Treść tego 
przepisu jest podstawą wspomnianego rozwiązania. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Augustyn.

Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie może wyjść 
w ramach swojego postępowania poza zakres skargi 
Komisji. W związku z tym przedmiot obecnej debaty 
jest jasno określony. Dotyczy 3 przepisów, których 
brzmienie, treść przywracamy niniejszym projektem. 
Tylko tyle.

A co będzie w przyszłości? Ja jestem głęboko 
przekonany o tym, iż Komisja Europejska, mimo że 
do tej pory przejawiała podwójne standardy, a do-
wodem tego jest fakt, iż w wielu krajach dobór sę-
dziów ma charakter czysto polityczny – że wskażę 
tylko Irlandię, gdzie sędziowie Sądu Najwyższego 
są powoływani przez prezydenta na wiążący wnio-
sek rządu; że wskażę np. Hiszpanię, gdzie człon-
kowie Krajowej Rady Sądownictwa są powoływa-
ni przez parlament; Szwecję, gdzie Krajowa Rada 
Sądownictwa jest powoływana przez rząd; niektóre 
landy niemieckie, np. Saksonię czy Bawarię, gdzie 
sędziowie są wybierani przez ministra sprawiedliwo-
ści, a Sąd Najwyższy Niemiec jest wybierany przez 
32 osoby, odpowiednio …

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale ma inne funk-
cje, Panie Ministrze.)

…w połowie przez polityków, przedstawicieli 
Bundestagu, a w połowie przez ministrów sprawiedli-
wości poszczególnych landów… Unia Europejska nie 
może w związku z tym postąpić w ten oto sposób, że 
zakwestionuje jakiekolwiek inne rozwiązania, albo-
wiem pozostawałoby to w sprzeczności z systemami 
innych krajów, które jasno wskazują… Na przykład 
w Hiszpanii parlament wybiera członków Krajowej 
Rady Sądownictwa.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator chce dopytać, czy zadać nowe pytanie?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest. Dopytać.)
To proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, mnie nie chodziło o postanowie-

nie trybunału – a pan na tym się skoncentrował – tylko 
mnie chodziło o treść skargi, która została złożona 
do TSUE. 

Czy ta nowelizacja wyczerpuje te zarzuty, któ-
re były w skardze, czy ich nie wyczerpuje? I czy 
w związku z tym – w przypadku, gdyby nie wy-
czerpywała – możliwe jest, że na przykład w dal-
szych działaniach TSUE pojawią się czy to wnioski 
o zabezpieczenie, czy względnie werdykt, jeżeli to 
by miało być w trybie przyśpieszonym, dotyczące 
innych aspektów podniesionych w skardze Komisji 
Europejskiej? To ma, moim zdaniem, kluczowe zna-
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Unii Europejskiej, stosujecie dyskryminację kobiet.  
Co więcej, ta dyskryminacja kobiet będących sędzia-
mi sądów jest bardziej negatywna niż to, co propo-
nował prezydent Duda w systemie powszechnej…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, już pan wyszedł poza pytanie. 

Proszę o pytanie, a dyskusja będzie potem.
(Senator Jan Rulewski: No, ja powiedziałem to 

pytanie.)
To znaczy, że pan skończył.
(Senator Jan Rulewski: Dobrze. Tak.)
Proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Dlaczego takie dyskrymi-

nujące praktyki, różne praktyki?)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Senatorze, rolą ustawodawcy jest tak kształ-

tować wiek przechodzenia w stan spoczynku w każ-
dym sądzie i trybunale, jak uzna to za stosowne. 
Zróżnicowanie nie oznacza dyskryminacji. Czy sę-
dzia trybunału wobec sędziego Sądu Najwyższego lub 
vice versa jest dyskryminowany? Ja bym nie mówił 
o dyskryminacji. Słowo „dyskryminacja” ma okre-
ślone konotacje, jest to gorsze traktowanie jednego 
względem drugiego.

Czy jest jakaś dyskryminacja jednego sędziego 
względem drugiego albo sędziego sądu powszech-
nego względem innego sędziego? No nie. To nie jest 
żadna dyskryminacja. To jest zróżnicowanie dotyczą-
ce wieku, ponieważ ustawodawca tak uznał.

Mogę odpowiedzieć na pytanie o to zróżnicowa-
nie, wychodząc naprzeciw ewentualnym państwa py-
taniom. Przysłuchiwałem się wczorajszej dyskusji 
w komisji i tam takie pytanie padło. Myślę, że może 
i dzisiaj ono będzie zadane. Z czego wynika zróżni-
cowanie wieku sędziów samego Sądu Najwyższego, 
tych, którzy byli w Sądzie Najwyższym w momencie 
wejścia w życie ustawy pana prezydenta, tych, którzy 
na mocy tej ustawy weszli do Sądu Najwyższego, 
i tych, którzy wejdą do niego w przyszłości?  
Są 3 grupy sędziów. Jak to się kształtuje? Tutaj oczy-
wiście jak najbardziej mogę odpowiedzieć, ponieważ 
tego dotyczy ustawa. Są 3 grupy sędziów. W przy-
padku pierwszej grupy sędziów przywracamy wiek 
70 lat, a na ich wniosek będą to 72 lata. Dokładnie 
tak było przed zmianą z ubiegłego roku. W przypadku 
sędziów, którzy przyszli na skutek ubiegłorocznych 
zmian, będzie to wiek 65 lat, a na ich wniosek – 70 lat. 
Tych, którzy dopiero przyjdą, będzie dotyczył zapis 
o wieku 65 lat, czyli będzie tak samo, jak jest w są-
dach powszechnych.

Senator Mieczysław Augustyn:
Moje pytanie dotyczy art. 4. Mianowicie, w Sejmie 

w końcowej fazie prac dodano przepisy, które powo-
dują, że artykuł ten ma zastosowanie także do postę-
powań dotyczących ustalenia przez KRS stosunku 
służbowego. 

Czy rzeczywiście jest tak, że wprowadzenie tych 
przepisów będzie zobowiązywało Sąd Najwyższy do 
wycofania się z pytań o niezależność Krajowej Rady 
Sądownictwa?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Nie jest mi wiadome, jakich konkretnych spraw 

tego typu …
(Senator Mieczysław Augustyn: Chodzi o odwo-

łanie.)
…ta zmiana dotyczy. Trudno mi tu cokolwiek 

spekulować, jakie postępowania, konkretne postę-
powania o umorzeniu będą temu podlegać. Nie mam 
pojęcia. Ustawodawca…

(Senator Mieczysław Augustyn: A w ocenie pana 
ministra po co wprowadzono tę poprawkę?)

Nie mam wiedzy co do konkretnych postępowań, 
których dotyczyłaby ta poprawka.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pytanie zadaje pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Wracam do sprawy, która jest kluczowa – bo pier-
wotnie to ona segregowała sędziów według uznania, 
no, powiedzmy, rządzących – czyli wieku. Jak pan by 
wytłumaczył, Panie Ministrze, to duże zróżnicowanie 
między wiekiem przechodzenia w stan spoczynku 
sędziów Sądu Najwyższego… Powiedziano, że to ma 
być 65 lat, choć w przypadku tych, których odsunięto, 
przywraca się wiek 70 lat.

Dalej: jak można tłumaczyć to, że sędziowie 
Trybunału Konstytucyjnego takiej cezury praktycz-
nie nie mają, choć należy się stosować do postanowień 
Sądu Najwyższego, a tam ta cezura, jak pan widzi, 
jest płynna?

I jak interpretować fakt, że sędziowie sądów 
powszechnych mają jeszcze inne granice wiekowe 
przechodzenia w stan spoczynku? A szczególnie 
to, że tam wszędzie, wbrew jednak wymaganiom 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) nia sześćdziesiątego roku życia, składając oświad-
czenie pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, 
który przekazuje je niezwłocznie prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego składa oświadczenie bezpośrednio 
prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Tutaj nic 
nie zmieniamy.

(Senator Jan Rulewski: To jest dyskryminacja.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, w dyskusji pan to powie.)
Kolejne pytanie dotyczyło wątpliwości pani sena-

tor co do brzmienia uzasadnienia. Zacytuję: inicja-
tywa ustawodawcza została zainspirowana przede 
wszystkim z zastrzeżeniami, także natury konstytu-
cyjnej, dotyczącymi kształtu przepisów o przejściu 
sędziów w stan spoczynku, podnoszonymi przez 
różne środowiska w kraju, w tym niektóre organy 
władzy publicznej.

To są zastrzeżenia, o których ustawodawca nie 
napisał, że je podziela. Nie napisał, że zgłasza takie 
zastrzeżenia. On niejako na zasadzie relata refero 
przytacza pewien stan historyczny, jaki miał miejsce 
w momencie uchwalania tamtych przepisów i dyskusji 
nad nimi, co zresztą jest rzeczą powszechnie znaną. 
Pani senator miała takie zastrzeżenia. Tak więc z sza-
cunku dla pani senator ustawodawca uwzględnił to 
w treści uzasadnienia.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pani senator ma czwarte pytanie, czy chce 

doprecyzować?

Senator Grażyna Sztark:
Nie, ja zapytałam, czy pan minister przeprosi za 

tamte słowa, ale nie oczekuję w zasadzie… Pan mi-
nister, jak się zastanowi, to może na ręce pani prezes 
złożyć to zupełnie prywatnie.

Czyli jeśli chodzi o tę niezgodność z konstytucją, 
to, cytując klasyka, jesteście za, a nawet przeciw, tak? 
Czyli są wątpliwości co do zapisów konstytucyjnych, 
ale w zasadzie to…

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie mają…)
Ale nie macie, tak?
(Rozmowy na sali)
Jak mam to rozumieć dokładnie? Bo może jestem 

zmęczona czy…
(Głosy z sali: Nie ma.)
Są wątpliwości czy ich nie ma?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Ministrze, proszę bardzo.
(Senator Grażyna Sztark: Panie Ministrze, są czy 

ich nie ma?)

(Senator Piotr Zientarski: Nie tak samo, bo w są-
dzie powszechnym można wystąpić o przedłużenie, 
a tutaj nie można.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, za chwilę dostanie pan głos.
Teraz pytanie zadaje pani senator Sztark.
(Senator Piotr Zientarski: Proszę nie wprowadzać 

nas w błąd, Panie Ministrze.)

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Ja przypomnę… 

Z uwagi na to, że mówił pan, że to wszystko jest zgodne 
z konstytucją, zacytuję uzasadnienie. To pochodzi od 
państwa: projektowana ustawa idzie jednak dalej, gdyż 
eliminuje z systemu prawnego te rozwiązania, które 
mogły powodować wątpliwości co do ich zgodności 
z konstytucją. To macie wątpliwości, czy nie macie 
wątpliwości odnośnie do zgodności z konstytucją?

(Senator Bogdan Klich: Wszystkich ustaw…)
Tak, wszystkich ustaw. Konstytucja jest nadrzęd-

na, jest nad wszystkimi innymi ustawami.
Drugie moje pytanie. Powiedział pan w telewi-

zji, zapamiętałam to dokładnie, trochę z uśmiechem 
oczywiście, że sędziowie, przechodząc w stan spo-
czynku, będą mogli sobie poodpoczywać i dostaną 
jeszcze niezłe pieniądze. Czy dzisiaj wycofałby się 
pan z tych słów?

(Senator Robert Mamątow: Co to ma wspólnego 
ze sprawą?)

Dokładnie, dokładnie. Takie rzeczy to ja pamię-
tam. Czy wycofałby się pan z tych słów?

Trzecie moje pytanie. Zapisaliście państwo,  
że projekt ustawy wywołuje pozytywne skutki spo-
łeczne. Czyli potwierdzacie, że dotychczasowe działa-
nia wywoływały negatywne skutki społeczne i dzisiaj 
te rzeczy naprawiacie? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Mówię do pana senatora Rulewskiego. Temat 

kobiet. Art. 37 §5, którego nie zmieniamy, wska-
zuje, iż sędzia Sądu Najwyższego będący kobietą 
może przejść w stan spoczynku z dniem ukończe-
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że „ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu 
której sędziowie przechodzą w stan spoczynku”. 
Prawda? Tak mi pan powiedział.

(Senator Piotr Zientarski: No, jest.)
A ja mam pytanie co do art. 183 konstytucji ust. 3. 

Pytam o pierwszego sędziego Sądu Najwyższego. 
I tu jest mowa o tym – cytuję – że „Pierwszego 
Prezesa Sądu Najwyższego powołuje Prezydent 
Rzeczypospolitej na sześcioletnią kadencję spośród 
kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie 
Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego”. I proszę so-
bie wyobrazić, że prezydent powołuje pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, mając świadomość, że 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego osiągnie wiek 
emerytalny za miesiąc. To oznacza pańskim zda-
niem, że pierwszy prezes Sądu Najwyższego za mie-
siąc traci możliwość sprawowania swego urzędu, 
czy że – tak jak mówi konstytucja, art. 183 ust. 3 
– kadencja trwa 6 lat. Proszę o konkretne pytanie.  
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
O odpowiedź.
(Senator Waldemar Sługocki: O odpowiedź. 

Przepraszam bardzo.)
(Senator Robert Mamątow: To nie ma nic wspól-

nego…)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Czy to jest przedmiotem tej ustawy? Przecież nie. 

Możemy dyskutować…

Senator Waldemar Sługocki:
Panie Ministrze, przepraszam.
(Senator Piotr Zientarski: Nie ma.)
Konstytucja jest przedmiotem ustawy czy konsty-

tucja jest nadrzędna wobec ustawy? To fundamental-
ne pytanie. Proszę mi odpowiedzieć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To już jest drugie pytanie. Ale dajmy panu mini-

strowi odpowiedzieć.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Ja bym prosił państwa o pytania dotyczące treści 

ustawy, którą się zajmujemy…
(Głos z sali: No!)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Powtórzę po raz kolejny…
(Głos z sali: Nie ma.)
…wątpliwości konstytucyjnych ustawodawca 

żadnych nie ma. Przepisy są zgodne z konstytucją, 
potrzebne, niezbędne. A to, o czym dyskutujemy, 
jest efektem realizacji postanowienia Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

Senator Bogdan Borusewicz:
Cieszę się, Panie Ministrze…
(Senator Jan Dobrzyński: Czym?)
…że pan, który nie ma żadnych wątpliwości kon-

stytucyjnych, został zmuszony przez tych, także nas, 
i tych, którzy byli na ulicy, do tego, żeby uwzględnić 
te wątpliwości.

(Głos z sali: Ulica i zagranica.)
To jest bardzo, bardzo ważne. 
I teraz chcę zapytać pana – i proszę mi odpowie-

dzieć w miarę dokładnie – czy pan minister albo 
wiceminister Piebiak, albo minister Ziobro lub ja-
kikolwiek urzędnik Ministerstwa Sprawiedliwości 
pracował przy tym projekcie, który się nazywa pro-
jektem poselskim? Czy miało to miejsce, czy nie? 
Proszę o prostą odpowiedź.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Tak, było to z nami konsultowane.
(Senator Bogdan Borusewicz: Jasne.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Sługocki.

Senator Waldemar Sługocki:
Bardzo dziękuję.
Będę troszkę z uporem maniaka, Panie Ministrze, 

pytał à propos pańskiej odpowiedzi na moje wcze-
śniejsze pytanie. Odwołał się pan do art. 180 konsty-
tucji ust. 4, a mianowicie do tego ustępu, który mówi,  
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) świadczenia pobrali. Czy to są świadczenia z tytu-
łu niewykorzystanego urlopu, czy to są świadczenia 
z tytułu odprawy… To jest kwestia pytania i odpo-
wiedzi na nie ze strony samego Sądu Najwyższego.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rybicki.

Senator Sławomir Rybicki:
Dziękuję.
Panie Ministrze, chciałbym zapytać o to, czego 

w tej ustawie nie ma, a według mnie mogłoby być, 
gdyby trochę tytuł rozszerzyć. 

Czy nie uważa pan, że nie warto w tej sytuacji 
tylko i wyłącznie czekać na decyzję o zabezpieczeniu 
powództwa przez trybunał bądź na wyroki trybuna-
łu, czy nie warto skorzystać z tej okazji… A może 
rząd już przygotowuje w związku z tym wyrokiem 
jakieś akty prawne, które by normowały sytuację 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości i przywracały 
ład ustrojowy, ustawowy zgodny z konstytucją? Czy 
rząd raczej zamierza reagować, jak wspomniałem, 
w sposób reaktywny na wyroki?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedli-
wości Marcin Warchoł: Ja bym prosił o doprecyzo-
wanie, bo ja nie rozumiem…)

Czy w ministerstwie trwają prace albo może pan mi-
nister wie o pracach w Sejmie… Bo przy tej ustawie pan 
pracował czy też ją pan konsultował. Czy trwają prace 
nad innymi ustawami, które przywracałyby w Polsce 
zgodność z konstytucją takich ustaw jak ta o Krajowej 
Radzie Sądownictwa, o Sądzie Najwyższym, o ustroju 
sądów powszechnych, o prokuraturze?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
W pytaniu pana senatora jest zawarta sugestia, 

a może nawet zarzut niezgodności z konstytucją. 
A więc prosiłbym pana senatora o uzasadnienie tego 
pytania, albowiem trudno mi się odnieść do ogólnego 
stwierdzenia o niezgodności z konstytucją w sytuacji, 
w której…

(Senator Sławomir Rybicki: Czyli należy dopre-
cyzować…)

…nie było decyzji organu kompetentnego…
(Senator Sławomir Rybicki: Panie Ministrze…)
…odnośnie do niezgodności z konstytucją. Zatem 

jeżeli ktoś tego typu argumenty, bardzo mocne, sta-
wia, to powinien je uzasadnić. To jest podstawowa 
zasada ciężaru dowodu. Rzucasz kamień, to następnie 
nie chowaj ręki. A więc bardzo proszę o pokazanie, 
w których momentach przepisy obecnie obowiązujące 
są niezgodne z konstytucją, konkretnie z którymi 

…nie o pytania abstrakcyjne, bo możemy rozma-
wiać sobie o wszystkim…

(Głos z sali: Pewnie.)
…o wykładni, o różnego rodzaju innych zabiegach 

interpretacyjnych itd., ale przecież szkoda czasu.
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: No jak?)
Ja uznaję to pytanie pana senatora za kompletnie 

niezwiązane z przedmiotem dzisiejszej ustawy, ale 
panu odpowiem. Sędzia, który przeszedł w stan spo-
czynku, nie może pełnić funkcji pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego.

(Senator Piotr Zientarski: Kto tak powiedział?)
To wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Rusiecki.

Senator Jarosław Rusiecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pytanie do pana ministra właśnie odnoszące się do 

tej noweli. Zainteresował mnie art. 2 ust. 6. Prosiłbym 
o wyjaśnienie i odpowiedź na pytanie. Zacytuję tutaj 
zapis: „sędzia, o którym mowa w ust. 1, który powró-
cił do pełnienia urzędu na poprzednio zajmowanym 
stanowisku, jest obowiązany do zwrotu świadczeń 
pobranych w związku z przejściem w stan spoczyn-
ku”. W jaki sposób to będzie egzekwowane? I jakiego 
rzędu to mogą być środki, w zależności od konkret-
nego stanowiska sędziowskiego? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
To rozwiązanie jest konsekwencją przyjęcia pew-

nego domniemania, które wprowadza projekt usta-
wy, iż kadencję, służbę na stanowisku sędziego Sądu 
Najwyższego uważa się za nieprzerwaną. A skoro 
służba jest nieprzerwana, nie zakończyła się, nie zo-
stała przerwana, to przyjęcie odprawy jest niezasadne 
i należy ją zwrócić. W ust. 7 czytamy, iż minister 
sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, 
sposób, tryb, rodzaje oraz termin zwrotu świadczeń. 
Ale to, jakiego rzędu są to świadczenia, trudno mi 
w tej chwili powiedzieć. Myślę że jest to pytanie do 
samych sędziów Sądu Najwyższego, którzy takie 
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) wionych, dopóki innego stanu nie stwierdzi Trybunał 
Konstytucyjny.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Mini-
strze…)

Tego wymaga zasada państwa prawa i to jest bar-
dzo proste.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przepraszam bardzo, ja jednak będę interwenio-

wał, bo rzeczywiście jest tu pewne nieporozumienie. 
Pan senator pyta, czy już trwają jakieś prace legisla-
cyjne.

(Głos z sali: Bardzo proste pytanie. Trwają czy 
nie?)

Trwają czy nie trwają?
(Senator Sławomir Rybicki: Trwają prace czy nie 

trwają?)
(Rozmowy na sali)
Obojętnie, z jakiego powodu…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Obojętnie, z jakiego powodu… Już mówię. Tak 

jest, są bardzo dobre prace legislacyjne na temat zmia-
ny kodeksu karnego, kodeksu postępowania karnego, 
zmiany ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych, 
proszę państwa…

(Senator Sławomir Rybicki: Ale ja mówię o zmia-
nach przywracających…)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę.)
Mieliście państwo, Panie Senatorze, przez tyle lat 

okazję do tego, aby dokonać zmian ustawy o bezpie-
czeństwie imprez masowych. 2002 r., bubel prawny, 
66 orzeczeń… Najsurowsze z nich – 12 tysięcy zł. 
A w innych krajach? Przypomnę, jak było we Francji: 
4 tysiące 100 orzeczeń w ciągu pierwszych 10 lat. 
Trzeba zmienić tę sytuację. Mamy gigantyczne afery 
gospodarcze i trzeba przestępców ścigać, skutecznie 
ścigać…

(Poruszenie na sali)
…a nie czekać latami z wymierzaniem sprawie-

dliwości! Tak? 12 tysięcy…
(Poruszenie na sali)
Tak jest, są takie zmiany!
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panowie 

Senatorowie, proszę o ciszę.)
Kolejne zmiany…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan mini-

ster odpowiada zgodnie ze swoim uznaniem. Można 
dopytać…)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: … przy oka-

zji dyskusji.)

rozwiązaniami z konstytucji – i wtedy będziemy roz-
mawiać już o konkretach. Dziękuję.

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Ministrze, jeżeli 
mogę dopowiedzieć…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Bardzo proszę doprecyzować.

Senator Sławomir Rybicki:
Pan minister zapewne wie o tym, że i Komisja 

Wenecka, i Komisja Europejska kwestionują te roz-
wiązania ustawowe, o których wspomniałem, jako 
niezgodne i z konstytucją, i z przepisami, które obo-
wiązują inne państwa Unii Europejskiej. To jest ta-
jemnica poliszynela. No przecież debatujemy o tym 
w debacie publicznej od wielu miesięcy, nawet dzisiaj 
była na tej sali debata, czy ustawa jest konstytucyjna, 
czy niekonstytucyjna. No, to jest uciekanie przez pana 
ministra od odpowiedzi. 

Ja pytam: czy trwają prace nad nowelizacją ustaw 
o KRS, o prokuraturze, o ustroju sądów powszech-
nych i o Sądzie Najwyższym w takim zakresie, w ja-
kim przepisy obecne są kwestionowane przez Komisję 
Europejską, Komisję Wenecką i dominującą część 
środowiska prawniczego w Polsce?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy pan minister chce odpowiedzieć?
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Rozumiem, że w tej chwili mam dokonać skanu 

całej konstytucji i dokonać analizy każdego przepisu 
konstytucji z perspektywy potencjalnej niezgodności, 
którą pan senator dostrzega, z rozwiązaniami też nie 
wiadomo jakimi… To jest… No, Panie Senatorze, bądź-
my poważni. Pytanie ogólne: czy chcecie zmienić…

(Senator Sławomir Rybicki: Pytanie brzmi: czy 
trwają prace, czy nie?)

…prawo, bo jest niezgodne z konstytucją…
(Senator Sławomir Rybicki: To bardzo konkretne 

pytanie.)
Proszę mi pokazać, który przepis jest niezgodny, 

pańskim zdaniem, z którym przepisem konstytucji 
i ja wtedy będę mógł się wypowiadać co do tego jako 
naukowiec, jako prawnik, ale nie jako przedstawiciel 
rządu, ponieważ obowiązuje nas domniemanie kon-
stytucyjności i domniemanie legalności aktów stano-
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pytanie 
pan senator zada…)

Dlaczego pan tak wprowadza w błąd?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie.)
W wielu momentach wprowadza pan nas w błąd. 

Dlaczego wprowadza pan w błąd, mówiąc, że ure-
gulowanie dotyczące sędziów sądu powszechnego 
jest podobne jak uregulowanie co do sędziów Sądu 
Najwyższego? Nie jest podobne, bo jeśli chodzi o Sąd 
Najwyższy, to nie ma możliwości – w tej ustawie  
– tego przedłużenia, że powyżej 65 lat… A w sądzie 
powszechnym jest taka możliwość.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Mi-
nistrze, proszę.)

I ostatnie pytanie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jeszcze?)
Dlaczego… Bo pan tu odpowiada cynicznie, że 

to wynika z ustawy. To my wszyscy wiemy, że wy-
nika z ustawy. Nam chodzi o zasady racjonalnego 
ustawodawstwa. Jeśli w Sądzie Najwyższym do tej 
pory było tak, że sędzia dłużej może być sędzią Sądu 
Najwyższego, co jest zupełnie oczywiste… W świe-
cie tak jest, w trybunale Unii Europejskiej tak jest. 
Są tam ludzie w wieku ok. 80 lat albo jeszcze starsi. 
Dlaczego w takim razie popieracie takie rozwiąza-
nie, żeby w sądzie rejonowym sędzia mógł pracować  
do siedemdziesiątki, a sędzia w Sądzie Najwyższym 
– do lat 65? Według nowego przedłożenia…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Zanim pan minister odpowie, ja poproszę pana 

senatora, aby w czasie pytań powstrzymał się od in-
wektyw – nie wypada to w tej sali także w czasie 
dyskusji…

(Poruszenie na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Wprowadza w błąd…)
…pod adresem naszego gościa.
(Rozmowy na sali)
Ja wiem, co mówię. I pan senator wie, o czym 

mówimy.
Pan minister zechce odpowiedzieć? Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Pytanie dotyczyło tego, czy sędzia, który przecho-

dzi w stan spoczynku, może pełnić funkcję pierw-
szego prezesa. Nad tym pytaniem debatowaliśmy 
tutaj przeszło rok temu, to pytanie było setki razy 
roztrząsane i wiele razy odpowiedź była taka, jakiej 
dzisiaj udzieliłem – prezesem nie może być sędzia, 
który przeszedł w stan spoczynku. To jest bardzo 
proste. Pytanie nie dotyczyło tego, czy ustawodawca 
reguluje kwestię pierwszego prezesa. Gdyby tak było 

Są bardzo dobre zmiany np. w kodeksie karnym. 
Dlaczego przestępca może liczyć na, powiedzmy, 
promocję w przypadku kradzieży z 1 mieszkania? 
Taka sama kara jest za kradzież ze wszystkich miesz-
kań na klatce. To oczywiste, że trzeba to zmienić. 
Przepisy o karze łącznej, o wyroku łącznym, przepisy 
dotyczące przyspieszenia postępowań… Obywatele 
na te zmiany narzekają! Trzeba ograniczyć kognicję, 
trzeba uprościć postępowania…

(Rozmowy na sali)
Tak jest! Trzeba ograniczyć absurdalne przepisy 

dotyczące odczytywania akt, trzeba umożliwić po-
krzywdzonym szybsze dochodzenie odszkodowań 
w sądach, zadośćuczynień…

(Rozmowy na sali))
I takie zmiany są u nas przygotowywane – mówię 

to z dumą. Nad nimi pracuję. I na pewno będziemy 
o tym rozmawiać.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pytanie…)

Senator Sławomir Rybicki:
Panie Marszałku, ja chciałbym jednak dopytać. 

Ja zadałem pytanie dotyczące konkretnych ustaw  
– o Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów 
powszechnych, o prokuraturze i Sądzie Najwyższym. 
Czy trwają prace, które mają przywrócić stan po-
przedni, zgodny z konstytucją? Trwają czy nie trwają?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Jeżeli pan zechce się odnieść…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Nie trwają żadne prace.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, bardzo proszę o poważne 

traktowanie nas i poważne odpowiedzi. Cały czas  
– w przemówieniu o tym powiem – wprowadza nas 
pan cynicznie w błąd, chociażby pokazując, że pro-
blemu pierwszego prezesa Sądu Najwyższego nie ma 
w tej ustawie. No, mija się pan z prawdą, mówiąc 
delikatnie. Przecież art. 2 ust. 1 pkt 4 mówi wyraź-
nie o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, a pan 
mówi, że tego nie ma w ustawie…
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) ków rekomendowanych przez Komisję Wyborczą, 
działającą przy Sądzie Najwyższym. Ta Komisja 
Wyborcza jest niezależnym organem sędziowskim”… 
itd. W Holandii z kolei itd.… 

I teraz moje pytanie do pana, skoro pan powiedział 
o tym, jak jest w innych krajach. Zadaję pytanie panu, 
bo pan się przedstawił jako naukowiec i prawnik. Czy 
pan jako naukowiec i prawnik – nie jest to inwektywa, 
Panie Ministrze i Panie Marszałku – czy pan jako 
osoba prawniczo-naukowa widzi różnicę między wa-
szym systemem doboru do Sądu Najwyższego i KRS 
a systemem w innych krajach, chociażby w Hiszpanii, 
o której przeczytałem? Czy uważa pan, że to jest to 
samo? Wystarczy tylko „rozróżniam” albo „nie”, bez 
argumentacji, albo „to jest to samo”.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Tryb powoływania sędziów do Krajowej Rady 

Sądownictwa w Hiszpanii i tryb w naszym rozwią-
zaniu są bliźniaczo podobne…

(Głos z sali: O, proszę!)
…albowiem środowisko, podkreślam…
(Poruszenie na sali)
…środowisko zgłasza kandydatów…
(Głos z sali: 25…)
Czy pan senator, czy przedstawiciel partii rzą-

dzącej, czy jakiejkolwiek innej partii może sobie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale, Panie Marszałku, 

już dostałem odpowiedź.)
…niejako przynieść swojego kandydata do 

Krajowej Rady Sądownictwa?
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pozwólmy 

dokończyć.)
Nie może. Zgłosić go mogą jedynie koleżanki i ko-

ledzy z jego środowiska.
(Senator Leszek Czarnobaj: Z Ministerstwa 

Sprawiedliwości.)
I to wszystko.
(Senator Grażyna Sztark: Anonimowi.)
Nie politycy, nie partie zgłaszają kandydatów, lecz 

sami sędziowie.
(Głos z sali: Anonimowi.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pan senator 

Czarnobaj chce dopytać, tak?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli mogę powie-

dzieć w przestrzeni publicznej, że to są tożsame, 
bliźniacze systemy?)

Tak jest.
(Senator Jan Rulewski: Chłopak chłopaka…)
(Głos z sali: Oczywiście.)

postawione, to odpowiedziałbym, że oczywiście tak, 
reguluje w art. 2 ust. 1. I uważa się jego kadencję  
za nieprzerwaną.

A drugie pytanie… Przepraszam, zapomniałem, 
jakie było drugie pytanie pana senatora.

(Głos z sali: To jeszcze raz…)
Czego dotyczy drugie pytanie?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Przerwana kadencja…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Piotr Zientarski: …Granica wieku sę-

dziów Sądu Najwyższego jest taka sama jak w sądzie 
powszechnym, bo jest inna. I to pomimo że w Sądzie 
Najwyższym wiek był zawsze wyższy niż w instan-
cjach niższych.)

Jeśli chodzi o wiek sędziów w Sądzie Najwyższym, 
którzy mieli określony ten wiek na 70 lat z przedłu-
żeniem do 72, to my to przywracamy. Jeżeli cho-
dzi o sędziów, którzy weszli do Sądu Najwyższego 
na mocy zeszłorocznych przepisów, to będzie wiek  
70 lat, tak jak to miało miejsce wcześniej. A jeżeli 
chodzi o przyszłych sędziów, to będzie to 65 lat i…

(Głos z sali: O to w tej chwili chodzi.)
Tak więc, odpowiadając na pytanie pana senatora, 

chciałbym powiedzieć, że sędziowie, którzy do Sądu 
Najwyższego…

(Senator Piotr Zientarski: …Wynika to z posta-
nowienia.)

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale niech pan 
minister odpowie i już.)

Postanowienie Trybunału, Panie Senatorze, w ogó-
le nie dotyczy kwestii sędziów przyszłych, którzy 
przyjdą do Sądu Najwyższego za miesiąc, za rok, 
za 2 lata. W ogóle ich nie dotyczy. To postanowienie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do-
tyczy tylko 3 przepisów i sędziów, którzy w Sądzie 
Najwyższym już są, a nie dotyczy sędziów przy-
szłych, czyli to jest poza naszą dzisiejszą dyskusją.

(Głos z sali: Ale my zapytamy.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja szybciutko zacytuję: „W Hiszpanii sędzio-

wie są wybierani przez Radę Główną Władzy 
Sądowniczej, której przewodniczącym jest prezes 
Sądu Najwyższego. Pozostałych 20 członków tej 
rady jest powoływanych przez parlament – tak jak 
pan minister powiedział, większością 60% – ale wy-
łącznie spośród doświadczonych sędziów i prawni-
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Tak, rozporządzenie jest przygotowywane, Panie 

Senatorze. Określi ono termin, sposób zwracania tych 
pobranych świadczeń.

Jeśli chodzi o wysokość tych świadczeń, to rzeczy-
wiście nie chcę – proszę mnie też zrozumieć – poda-
wać żadnych sum, takich czy innych. Wiązałoby się 
to później z różnymi konsekwencjami, bo mówiono 
by, że suma była taka, nie taka, mniejsza, większa. 
Prawda? No, w mediach rzeczywiście padają astrono-
miczne sumy, nie pamiętam w tej chwili, jakie dokład-
nie. Myślę, że najlepiej zapytać u źródła. Ustawa o do-
stępie do informacji publicznej jest chyba najlepszym 
narzędziem do pozyskiwania tego typu informacji.

Jeśli chodzi o stanowisko Trybunału Sprawie- 
dliwości, to rzeczywiście to stanowisko wykracza 
zdecydowanie poza dotychczasowy zakres orzecz-
nictwa Trybunału Sprawiedliwości. Trybunał Spra- 
wiedliwości wchodzi, jak to mówią prawnicy, na 
obszar nieznany, wręcz wprost się używa terminu 
„terra incognita”. Testuje się niestety na naszym kra-
ju pewne idee, poglądy związane z superpaństwem, 
z tworzeniem systemu ponadnarodowego w postaci 
właśnie Unii Europejskiej.

To rzeczywiście było wcześniej przez opozycję 
i przez różne osoby związane z opozycją mieniące 
się ekspertami niejako wywoływane. To z pewnością. 
W debacie publicznej wszyscy to widzieliśmy, byli-
śmy świadkami tych pielgrzymek do różnych orga-
nów Unii Europejskiej – i nie tylko – podczas których 
była mowa o sankcjach nakładanych na nasz kraj, 
domagano się tego typu sankcji. Jest to bardzo smut-
ne i rzeczywiście przychodzą na myśl jak najgorsze 
skojarzenia z naszej historii. Ja pana profesorowi, jako 
historykowi, nie muszę mówić na temat tego, jakie 
skojarzenia są z tym związane. Powtarzam: budzi 
we mnie smutek i zażenowanie to, że przedstawicie-
le naszego kraju, przedstawiciele władzy sądowni-
czej czy jakichkolwiek innych organów, instytucji, 
prawnicy, eksperci mogą domagać się konsekwencji 
finansowych nakładanych na własny kraj w sytuacji, 
gdy – i tutaj nawiązuję do pierwszej części pańskiego 
pytania – traktaty w żaden sposób nie pozwalają na 
kontrolę prawa stanowionego przez suwerenny kraj 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości. Tego dotyczy 
pytanie do Trybunału Konstytucyjnego, wniosek zło-
żony przez prokuratora generalnego. Dotyczy on tego, 
czy sądy polskie mogą składać pytania prejudycjalne 
w zakresie wymiaru sprawiedliwości. I powtórzę: 
trybunał konstytucyjny Niemiec wyraźnie wskazał 
w 2009 r., iż nie ma takiej możliwości, aby wymiar 
sprawiedliwości poszczególnego kraju członkowskie-

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pytanie zadaje pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Panie Ministrze, to są pytania od moich wybor-

ców, obiecałem, że je zadam.
Pierwsze pytanie nawiązuje do pytania pana se-

natora Rusieckiego, który mnie w tej sprawie ubiegł. 
Mianowicie art. 2 pkty 6 i 7, a pkt 7 bardzo mocno już 
podkreśla, że kwestia zwrotu świadczeń pobranych 
przez sędziów zostanie załatwiona w drodze rozpo-
rządzenia. Czy ja mam rozumieć, że projektu tego 
rozporządzenia jeszcze nie ma, a w zapisie ustawy 
jest już o nim mowa? A jeżeli jednak jest szykowa-
ne rozporządzenie, to nie wyobrażam sobie, żeby 
Ministerstwo Sprawiedliwości nie miało wiedzy na 
temat skali tychże pobranych świadczeń. W formie 
zupełnie niezobowiązującej… Ja na pewno nie mam 
takiej wiedzy, ale krążą opinie o niewyobrażalnych 
sumach, dużo, dużo większych niż np. suma nagród 
przekazywanych przez panią premier Beatę Szydło 
ministrom, którzy zwracali je w związku z takową 
decyzją. Czy jest wyobrażalna jakby egzekucja świad-
czeń, które prawdopodobnie są dużo, dużo większe? 
I jak tę egzekucję…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie Se-
natorze, pytania.)

…by pan widział? Czy na podstawie rozporzą-
dzenia, które, wydaje mi się, powinno być? Czy ono 
jest, czy jeszcze go nie ma? To jest pierwsze pytanie.

I drugie. Mianowicie, według przynajmniej mojej 
wiedzy, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
nie miał prawa de facto angażować się w nasze we-
wnętrzne sprawy dotyczące procedowanej…

(Głos z sali: Ooo!)
(Senator Piotr Zientarski: To jest senator!)
…procedowanej tutaj ustawy. W związku z tym 

pytanie: kto jest pana zdaniem bardziej odpowiedzial-
ny za to otwarcie drzwi, które się dokonało i które 
dalej może być już stosowane? Bo jak raz się otworzy, 
to niestety… No, wahadło można wielokrotnie…

(Senator Piotr Zientarski: To jest senator!)
Czy bardziej odpowiedzialny jest rząd, który…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, to już za długo trwa, proszę kończyć.)
…dzisiaj w pana osobie proceduje razem z nami 

tę ustawę, czy bardziej opozycja, która uruchomiła 
ścieżki wiodące do struktur europejskich?

(Głos z sali: Panie Profesorze, proszę nie iść tą 
drogą…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) Czy taka sytuacja z punktu widzenia prawnego 
może nastąpić?

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Pan marszałek skończył, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dobrze.
Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na to pytanie, od razu uprzedzę 

ewentualne kolejne pytania, bo dzisiaj pojawiało się 
pytanie do pana senatora sprawozdawcy o to, dlacze-
go to postanowienie nie działa bezpośrednio. Otóż 
właśnie…

(Senator Piotr Zientarski: Nie działa.)
Gdyby działało bezpośrednio, niepotrzebna byłaby 

ta zmiana.
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście…)
(Głos z sali: Dlaczego w takim razie…)
Innymi słowy…
(Senator Grażyna Sztark: …jest niepotrzebna.)
To postanowienie nie działa bezpośrednio, nie ma 

żadnych efektów bezpośrednich dotyczących kon-
kretnych sędziów.

Dlaczego? Gdyby… To zresztą wprost wynika 
z treści tego postanowienia, które wyraźnie wskazu-
je, iż przejście w stan spoczynku wywołało skutek, 
ustawa zadziałała. W związku z tym należy podjąć 
takie kroki, które będą zasadne w świetle obowiązu-
jącego w Polsce porządku konstytucyjnego – jesteśmy 
związani polską konstytucją, Panowie Senatorowie, 
a nie jakąś konstytucją Unii Europejskiej, którą w tym 
momencie nawet trudno przywieść, żeby jej konkret-
ne przepisy…

(Głos z sali: Trudno tak…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 

Senatorze, proszę nie dopowiadać. Niech minister 
skończy. Będziemy dyskutować, mamy jeszcze dużo 
czasu.)

Więc wrócę do mojej myśli.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
To postanowienie wymaga zmian prawnych. 

Dlaczego? Dlatego że w przeciwnym wypadku, gdyby 
takie zmiany nie zostały wprowadzone – a jest to 
postanowienie tymczasowe, sama nazwa wskazuje: 
w przedmiocie środków tymczasowych – to postano-
wienie traci swoją moc w momencie wydania wyroku 
przez Trybunał.

(Głos z sali: No właśnie.)

go był oceniany z perspektywy pewnych regulacji 
unijnych. Tak że w żaden sposób nie jest sprawą prawa 
Unii Europejskiej ocena reform wymiaru sprawiedli-
wości w poszczególnych krajach. Czy ten wyrok jest 
wywołany tego typu narracją, szkodliwą dla nasze-
go kraju? Na to sami sobie państwo odpowiedzcie. 
Niestety, te wystąpienia, często haniebne wystąpienia, 
muszę to wprost powiedzieć…

(Głos z sali: No nie…)
…których byłem świadkiem, na arenach mię-

dzynarodowych, namawiające do sankcji na własny 
kraj niestety budzą we mnie smutek i zażenowanie. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Głos zabiera pan marszałek Borusewicz.
Proszę bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Nasłuchałem się tego, co pan wiceminister mówił, 

i z tego wynika, że pan wiceminister wie, co robi, 
i wie, co mówi.

Panie Ministrze, niech pan mi powie taką spra-
wę. Pan stwierdził, że to rozwiązanie z 2002 r. było 
bublem prawnym. Jak można nazwać 6 po sobie na-
stępujących ustaw, które wypływają z ministerstwa 
i dotyczą Sądu Najwyższego, 6 ustaw…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę o ci-

szę.)
…w sytuacji, kiedy siódma powoduje, że wyco-

fujecie się z 6 poprzednich… To nie jest bubel – te 6 
poprzednich ustaw? To jest pytanie retoryczne.

A teraz zadam panu pytanie, które zadają wybor-
cy, akurat nie moi wyborcy, ale wyborcy. Co będzie, 
jeżeli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w Luksemburgu stwierdzi, że wasze regulacje były 
właściwe? Co będzie w tym stanie prawnym?

(Senator Jan Rulewski: Będą się cieszyć.)
(Senator Jan Dobrzyński: Kolejną nowelizację…)
Przecież nie było orzeczenia trybunału. Jest tylko 

wniosek zabezpieczający.
(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście. A mówi 

odwrotnie…)
Co będzie? Czy zrobicie dziewiątą nowelizację?
(Senator Jan Dobrzyński: Siódmą.)
Ósmą, tak, ósmą, ale będzie też dziewiąta.
(Głos z sali: Wiceminister powiedział, że będzie 

szedł…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę nie 

przeszkadzać panu marszałkowi.)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) (Senator Jan Dobrzyński: Sędziowie wrócą  
do domu.)

No, rozumiem. Czy pan, Panie Ministrze…
(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ci ministro-

wie, którzy pobrali…)
…uważa, że wyrok nie będzie już odnosił się do 

tej kwestii? Jest pan tego pewien?
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, ja nie słyszę pytania pana mar-

szałka. Proszę powstrzymać się od komentarzy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Skończyłem.)
No, dajmy panu marszałkowi powiedzieć, bo to 

jest ważna sprawa. Ja myślę, że to jest bardzo ważne 
pytanie.

Panie Ministrze, proszę bardzo.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Dziękuję…)
(Senator Bogdan Borusewicz: Bo to jest tymcza-

sowe postanowienie.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Tak.)
No, ja rozumiem.
(Senator Bogdan Borusewicz: Wyroku nie było.)
Pan minister chyba się…
(Senator Bogdan Borusewicz: Rozumiem, ale po-

wtarzam to jeszcze raz, żeby otrzymać odpowiedź.)
Pan minister już teraz odpowie. Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Będziemy rozmawiać, gdy będzie wyrok.
(Senator Piotr Zientarski: A, no właśnie.)
Stwierdzenie, iż wyrok będzie inny niż to posta-

nowienie, oznacza wszystko i nic.
(Senator Piotr Zientarski: Jak to wszystko?)
W jakim zakresie będzie inny? Czego innego bę-

dzie dotyczył? Wyroki mają to do siebie, iż każde 
zdanie jest w nich szalenie istotne – i w sentencji, 
i w uzasadnieniu. Z tego postanowienia wynika wiele 
ważnych kwestii, m.in. to, że trzeba przeprowadzić 
odpowiednie zmiany w prawie. Czego będzie doty-
czył wyrok? W jaki sposób zostanie sformułowany? 
Co będzie zakładał? To jest w tej chwili wróżenie 
z fusów, mnożenie hipotez. Będzie wyrok, będziemy 
rozmawiać.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Dziękuję.)
Teraz jest to absolutnie przedwczesne.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz pani senator Zdrojewska. Proszę bardzo.

I teraz wyobraźmy sobie sytuację, którą państwo 
sugerujecie, iż ci sędziowie bezpośrednio jakoby 
wracają na swoje poprzednio zajmowane funkcje. 
Postanowienie traci moc, wyrok je ubezskutecznia, 
a następnie wszystkie wyroki wydane przez tych 
sędziów są wyrokami nieważnymi lub dotkniętymi 
bezwzględną przyczyną odwoławczą. Taka byłaby 
konsekwencja. To postanowienie jest tymczasowe, 
w związku z tym zmiana prawna jest niezbędna, 
jest konieczna. Wprowadza się ją w celu zagwaran-
towania stabilności prawnej w zaistniałej sytuacji 
i umożliwienia tym sędziom powrotu na poprzednio 
zajmowane stanowiska. To jest zmiana prawna, nic 
innego. Jakiekolwiek działania faktyczne naraziłyby 
nas na kataklizm prawny w momencie, w którym 
dojdzie do wydania wyroku. Taki wyrok bowiem to 
postanowienie ubezskuteczni. A wyrok nie dotyczy 
w żaden sposób tej kwestii opisanej w postanowie-
niu. Te rzeczy funkcjonują obok siebie, niezależnie, 
to są 2 decyzje.

(Senator Piotr Zientarski: Czyja to jest opinia?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:

Panie Senatorze, będzie pan miał czas na zadanie 
tego pytania.

(Głos z sali: Jutro.)
Po kolei. Proszę państwa, apeluję o trochę spo-

koju, odprężmy się trochę. To taki mój ludzki apel. 
Każdy będzie miał czas na zadanie pytania. To jest 
poważny, ciekawy wywód prawniczy – tak ja myślę. 
Posłuchajmy, może się czegoś dowiemy.

Pan minister skończył?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
Dziękuję.
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, ale…)
Teraz pytanie zadaje…
(Senator Bogdan Borusewicz: …pan minister nie 

odpowiedział.)
…pani senator Zdrojewska.
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale pan minister 

nie odpowiedział na moje pytanie.)
Przepraszam, chwileczkę.
(Senator Bogdan Borusewicz: Pan minister nie 

odpowiedział na moje pytanie.)
Proszę doprecyzować.

Senator Bogdan Borusewicz:

Ja pytałem, co będzie, jeżeli Trybunał Spra-
wiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wyda 
wyrok i on będzie inny niż ta ustawa.
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(Senator Leszek Czarnobaj: Czy to jest kpina?)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Powiem tak. Zmiany, o które tutaj cały czas pań-

stwo pytają… Wróćmy do nich i poczytajmy, czego 
dotyczyły. Te zmiany dotyczyły dialogu prowadzone-
go z Komisją Europejską, dialogu mającego na celu 
określone rozstrzygnięcie. Mamy prawo reformować 
nasz wymiar sprawiedliwości. Mamy również pra-
wo oczekiwać tego, iż Komisja Europejska będzie 
szanować naszą suwerenną decyzję. Tak się jednak 
nie stało. Komisja Europejska, Szanowni Państwo, 
grała nieczystymi kartami od samego początku. Te 
7 zmian, o których pani senator wspomina i państwo 
wspominacie, których się tak dopominacie, dotyczyły 
w znakomitej większości wielu rozwiązań kompromi-
sowych, które mają wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
urzędników Komisji Europejskiej, którzy kwestiono-
wali prawo naszego kraju do reformowania wymiaru 
sprawiedliwości. One tego dotyczyły. Tak?

(Senator Mieczysław Augustyn: Tego nikt nie kwe-
stionował. To jest kłamstwo.)

Z naszej strony były dobre intencje, była chęć 
dialogu…

(Senator Mieczysław Augustyn: Kiedy?)
…była chęć rozmowy, ale niestety za każdym ra-

zem spotykaliśmy się ze zwodzeniem i z przekazami, 
które w żaden sposób nie odpowiadały jakimkolwiek 
wcześniejszym zapewnieniom, ustaleniom, oczekiwa-
niom. Te wszystkie rozwiązania służyły dialogowi.

Komisja Europejska, widząc, że nie uzyska po-
parcia wśród krajów Rady Unii Europejskiej, nagle 
zmieniła front, rozpoczęła akcję przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wykorzystała 
Trybunał do uzyskania poparcia dla siebie. Tylko tyle.

Jeżeli pani senator pyta mnie o wypowiedź dla 
obywateli, to mogę powiedzieć, że obywatele otrzy-
mują wymiar sprawiedliwości, który działa sprawnie 
i szybko. Proszę popatrzeć na reformę prokuratury. 
Dzisiaj ktoś oczekiwał tutaj ode mnie wycofania się 
z reformy prokuratury. Szanowni Państwo, bądźmy 
poważni. Prokuratura w ubiegłym roku zakończyła 
niemal milion spraw. To jest o 20% więcej aniżeli 
przed naszą reformą, a reforma jest z 2016 r. Aż 20% 
więcej. I tam są ci sami prokuratorzy.

(Senator Mieczysław Augustyn: A sądy?)
Ponad 2 miliardy 500 milionów zł zostało odzyska-

nych m.in. w ramach konfiskaty rozszerzonej, za którą 
tutaj Wysoka Izba głosowała. Dziękuję wam za to.

W roku 2017 było przeszło 40 miliardów zł więcej 
wpływów z VAT do naszego budżetu, po tym jak 

Senator Barbara Zdrojewska:
Ja właściwie zadam pytanie podobne do tego, któ-

re zadał pan marszałek Borusewicz. Chodzi mi o to 
drugie pytanie, które pan marszałek Borusewicz zadał 
retorycznie, Panie Ministrze. Ja bym chciała, żeby 
jednak pan się przez chwilę zastanowił i nie zwracał 
się bezpośrednio do nas, do senatorów, tylko wytłu-
maczył to obywatelom. Jak by pan to wyjaśnił tym 
ludziom, którzy są odbiorcami prawa, odbiorcami 
tego, co się tutaj dzieje, o czym tutaj dyskutujemy? 
Oni to obserwują. To nie są specjaliści, to nie są osoby, 
które tworzą prawo. Co by pan powiedział tym oby-
watelom, którzy mają prawo oczekiwać od państwa, 
od rządu, od Ministerstwa Sprawiedliwości pewnej 
stabilności systemu, pewnych kompetencji, pewnej 
dyscypliny intelektualnej przy tworzeniu prawa? 
Jeżeli w tak krótkim czasie… Dzisiaj podejmiemy 
siódmą decyzję w sprawie zmiany jednej ustawy. 

Co by pan powiedział obywatelom? Czy nie uważa 
pan, że należy się im słowo „przepraszam”? Czy nie 
wydaje się panu, że dzieje się coś złego i że to zło tkwi 
po stronie Ministerstwa Sprawiedliwości? Czy to nie 
Ministerstwo Sprawiedliwości jest odpowiedzialne 
za to, że tak często zmieniamy prawo? Jeszcze raz 
przypominam, że obywatel ma prawo do stabilności 
prawa i do stabilności państwa. Proszę się do tego 
odnieść, proszę nie kpić, proszę sobie nie dworować, 
tylko się zastanowić, jak obywatel ma to wszystko 
odbierać. Dzisiaj, na samym końcu, przedkłada pan 
ustawę, która jest zupełnie sprzeczna z tamtymi…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Senator, 
tam już było pytanie.)

…i jeszcze pan mówi, że się z nią nie zgadza.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: To proszę po-

wiedzieć, czy będą jeszcze dalsze pytania. Bo można 
zadać 3 naraz.)

Nie, to będzie jedno…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Jedyne.)
…jedyne pytanie.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: No, to ono 

już chyba zostało zadane.)
I jeszcze przedkłada nam pan ustawę, o której pan 

mówi, że się pan z nią nie zgadza. Przecież to jest 
kpina.

Wicemarszałek Michał Seweryński:

To już jest ocena, a nie pytanie, Pani Senator. 
Pozwólmy, żeby była odpowiedź.

Proszę bardzo.
(Senator Marek Borowski: Czy można zapytać, 

czy to nie jest kpina?)
(Senator Piotr Zientarski: Czy to jest kpina?)
Ale tam nie było pytania.
(Senator Bogdan Borusewicz: Czy to jest kpina?)
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) są teraz przedmiotem zabezpieczenia, tych 3 kwestii, 
lecz także Krajowej Rady Sądownictwa. 

Moje pytanie jest takie: dlaczego nie proponujecie 
państwo zmian, które by i tę kwestię uregulowały? 
Czy rzeczywiście przy całym tym koncyliacyjnym 
nastawieniu w tej kwestii chcecie iść na konfrontację 
z Trybunałem? Czy też jednak jest tak – o to pytałem 
pana poprzednio – że po to zrobiono zmiany w art. 4, 
żeby zmusić Sąd Najwyższy do wycofania tej części 
pytań prejudycjalnych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Skoro państwo mnie pytacie, odpowiem po raz 

kolejny. Sądy w ramach pytań prejudycjalnych nie 
mają prawa pytać o wymiar sprawiedliwości. I ko-
niec. I powołuję się chociażby na wyrok niemieckiego 
trybunału konstytucyjnego.

(Senator Piotr Zientarski: Ale każdy z nas to do-
brze wie.)

A to postanowienie nie dotyczy tylko Krajowej 
Rady Sądownictwa. I tu odpowiedź jest bardzo pro-
sta. To postanowienie dotyczy tylko 3 punktów, o któ-
rych my tutaj mówimy. A wykonujemy postanowienie 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.
(Senator Mieczysław Augustyn: Ale nie odpowie-

dział pan… Panie Marszałku to nie była odpowiedź 
na moje pytanie.)

Odpowiedź była taka, jaka była.
Pan senator może powtórzyć, jeżeli pan chce.
(Senator Grażyna Sztark: Pan ciągle omija py-

tania.)
Czy pan minister chce dopowiedzieć coś do od-

powiedzi na pytanie pana senatora?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Pytanie dotyczyło art. 4. Jeśli chodzi o art. 4, te 

sprawy podlegają umorzeniu dlatego, że są bezprzed-
miotowe. Ale nie ma tutaj absolutnie z mojej strony… 
Chyba że pan senator wie o jakimś powiązaniu z py-
taniami prejudycjalnymi. Ja takiego powiązania nie 
widzę. Jeżeli pan senator widzi, to prosiłbym o roz-
szerzenie tego uzasadnienia. Ja nie widzę takiego 

państwa rządy doprowadziły do tego, iż mieliśmy 
gigantyczną lukę VAT.

(Senator Piotr Zientarski: To nie na temat. To jest 
w tej ustawie?)

Przypomnę: na koniec 2015 r. było to prze-
szło 40 miliardów zł. Skąd ta wiedza? Z raportu 
Najwyższej Izby Kontroli. Rekord świata. Począwszy 
od 19 miliardów w 2011 r. do przeszło 40 miliardów zł 
na koniec 2015 r.

(Senator Barbara Zdrojewska: Do rzeczy.)
(Rozmowy na sali)
Dobra zmiana polega właśnie na tych zmianach: 

25 lat za VAT, konfiskata rozszerzona, sprawne, szyb-
kie procesy…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Panie 
Ministrze! Proszę państwa!)

…milion zakończonych śledztw w ubiegłym roku. 
To jest dobra zmiana.

(Senator Mieczysław Augustyn: Pan mówi o pro-
kuraturze, nie o sądach.)

(Senator Piotr Zientarski: To nie na temat. To 
o prokuraturze, nie o sądach.)

To mam dzisiaj do przekazania naszym obywa-
telom.

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-
stwa, przepraszam. Pozwólmy odpowiedzieć panu 
ministrowi.)

Mają prawo oczekiwać sprawnych, dobrych sądów 
i szybkiego ścigania przestępców. I to otrzymują.

(Senator Grażyna Sztark: Mówi pan o prokura-
turze…)

(Senator Mieczysław Augustyn: Panu się sądy po-
myliły…)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Przepraszam. Pan minister skończył. Niech opad-

nie trochę temperatura naszych emocji.
Teraz pytanie będzie zadawał pan senator 

Augustyn.
Proszę bardzo.

Senator Mieczysław Augustyn:
Zwracam panu uwagę, Panie Ministrze, że panu 

się prokuratura pomyliła z sądem, ale to już tak na 
marginesie.

Nieprawdą jest absolutnie, że Unia Europejska czy 
ktokolwiek kwestionuje prawo Polski do reformowa-
nia sądownictwa. To jest oszczerstwo.

Ja chciałbym zapytać o co innego odnośnie do tej 
ustawy. Mianowicie pan, Panie Ministrze, zdaje sobie 
sprawę, że pytanie prejudycjalne wystosowane przez 
Sąd Najwyższy dotyczyło nie tylko tych kwestii, które 



233
67. posiedzenie Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

(podsekretarz stanu M. Warchoł) zakłada zarówno bezstronność wobec stron, brak 
uprzedzenia wobec stron, jak i brak kierunkowe-
go, stronniczego nastawienia do samej sprawy, do 
przedmiotu sprawy.

Słyszeliśmy zacytowaną przez pana senatora wy-
powiedź prezesa Trybunału, który wypowiedział się, 
żeby powiedzieć najbardziej oględnie, politycznie. 
Wyraził pewne stanowisko polityczne, przesądzając 
pewne rozstrzygnięcia w przyszłości, spekulując co 
do przyszłości, wypowiadając się na temat kwestii, 
co do których kompletnie nie jest właściwy, czy-
li o kwestii jakiegoś polexitu czy różnego rodzaju 
innych zjawisk w sferze politycznej, co do których 
nie jest właściwy, żeby je mocą swojego autoryte-
tu osądzać. Sędzia powinien zachować dystans do 
rozpoznawanej sprawy, jak i dystans wobec samych 
stron. Na tym polega rola sędziego. Tymczasem taki 
wywiad, który zresztą spotkał się z oburzeniem ze 
strony prawników europejskich, jak mogliśmy z me-
diów się dowiedzieć, rzeczywiście może powodować 
podejrzenia o stronniczość. Może powodować on, 
powtarzam, podejrzenia o stronniczość w związku 
z przedmiotem rozpoznawanej sprawy. We mnie rodzi 
smutek tego typu stanowisko, tego typu zajmowanie 
stanowiska jeszcze przed wyrokiem.

Co do koincydencji czasowej… No, rzeczywiście, 
jest dużym, powiedziałbym, zbiegiem okoliczności 
fakt, iż w przeddzień wyborów tego typu rozstrzy-
gnięcie zapada.

Tak że niestety mamy do czynienia z wieloma zja-
wiskami, które budzą smutek, które mogą rodzić po-
dejrzenia co do złej woli. Jednak, tak jak powiedzia-
łem wcześniej, z postanowieniami tego rodzaju się nie 
dyskutuje i chcąc szanować prawo Unii Europejskiej, 
jesteśmy zmuszeni to postanowienie wdrożyć.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Dobrzyński.

Senator Jan Dobrzyński:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, z pana wypowiedzi i z tych za-

danych pytań… Dla wszystkich nas na pewno jest 
jasne – nawet dla opozycji – że to postanowienie jest 
czysto polityczne, bo przecież traktaty, różnego ro-
dzaju przepisy w umowach nie pozwalają na ingeren-
cję w reformy wymiaru sprawiedliwości w danych 
krajach, w tym oczywiście w Polsce. To, że tak się 
zachowuje część polityków naszego kraju, oczywiście 
można próbować zrozumieć, natomiast skandaliczne 
jest zachowanie części naszych sędziów: te wyjazdy 
za granicę, to buntowanie, podburzanie. Wiadomo, że 
to też miało wpływ na i termin, i taką formę wydania 
postanowienia przez Trybunał Sprawiedliwości Unii. 

powiązania. I nie wiem – powtarzam to, co powie-
działem wcześniej – jakie konkretne postępowania, 
z sygnatury, mogą podlegać umorzeniu.

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

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

Postanowienie tymczasowe zostało wydane przez 
wiceprezesa Trybunału 19 października br., w przed-
dzień rozpoczęcia ciszy wyborczej. A już po wybo-
rach, po pierwszej turze prezes Trybunału raczył 
się wyrazić, że państwo nieprzyjmujące orzeczeń 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wpi-
suje się w proces podobny do brexitu. Przypominam, 
że byliśmy straszeni polexitem w trakcie kampa-
nii wyborczej. Czy uważa pan, że te 2 fakty – bo 
to są fakty – ta koincydencja czasowa to jest próba 
wpływania na sytuację polityczną w Polsce przez 
czołowych przedstawicieli Trybunału? Jak w takim 
przypadku należy traktować problem bezstronności 
tego Trybunału?

I druga kwestia, drugie pytanie. W swoim piśmie, 
w wystąpieniu do Trybunału Komisja Europejska 
powołuje się na art. 47 karty praw podstawowych. 
Proszę powiedzieć: czy ma takie prawo? To znaczy 
prawo ma zawsze, ale czy to jest sensowne w aspekcie 
protokołu brytyjskiego, któryśmy podpisali w związ-
ku z kartą praw podstawowych?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył?
Panie Ministrze, proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję bardzo.
Protokół brytyjski rzeczywiście zakłada wyłącze-

nie stosowania karty w tym zakresie – to odpowiedź 
na pytanie drugie.

A na pierwsze… W orzecznictwie Europejskiego 
Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, trybunału 
właściwego dla Rady Europy, wielokrotnie zazna-
czano, że sędzia, który wypowiada się na temat spra-
wy przez niego rozpatrywanej, podlega wyłączeniu 
z takiej sprawy. Jest to podstawowa gwarancja za-
sady bezstronności, zasady obiektywizmu, która 
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(senator J. Dobrzyński) Moje pytanie… Powinno być zwrócenie uwagi. 
Bo…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: To w dyskusji 
zawsze można zgłosić.)

…co to znaczy „rażące zachowanie”?
(Senator Konstanty Radziwiłł: Wasze zachowanie.)
Nie pan może to oceniać.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę.)
Moje pytanie jest takie. Mówił pan o tym, i wie-

my o tym, że projekt tej ustawy został przygotowany 
przez posłów. Kto dał panu prawo do oceny parla-
mentarzystów poprzez właśnie mówienie o tej hań-
bie i o tym, że pan się z tym nie zgadza? Przypomnę, 
że projekt ustawy przygotowali posłowie PiS. 

Czy pan wreszcie łaskawie nam odpowie, czy 
pan się zgadza z tą ustawą? Czy pan ją popiera 
w imieniu rządu? Czy pan absolutnie mówi w tej 
chwili to, co nam pan powiedział, że ona jest zgodna 
z konstytucją, tylko proponujecie rozwiązania, które 
są niezgodne z waszą opinią, czyli rządu, które są 
sprzeczne…

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu w 
 Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Proszę państwa, ale prosiłbym o wyjaśnienie,  

bo nie za bardzo rozumiem. Czy się zgadzam z usta-
wą? Oczywiście, że się zgadzam z tą ustawą, dlate-
go tutaj stoję przed państwem. W pełni popieram tę 
ustawę.

(Senator Grażyna Sztark: Ale pan mówi, że ona 
jest niezgodna, że wasze rozwiązanie było zgodne 
z konstytucją…)

(Senator Dorota Czudowska: Trzeba słuchać, co 
minister mówi.)

(Senator Jerzy Wcisła: Ale się nie zgadza 
z Trybunałem.)

(Senator Grażyna Sztark: No, nie zgadza się.)
(Senator Piotr Zientarski: Jest za, a nawet  

przeciw.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę państwa, zaraz będziemy dyskutować. 

Pozwólcie, żeby pan minister odpowiedział. Czy pan 
chce dopowiedzieć jeszcze?

(Rozmowy na sali)
(Senator Konstanty Radziwiłł: Boże, widzisz i nie 

grzmisz?)
Pan minister chce dopowiedzieć coś jeszcze w od-

powiedzi na to pytanie?

Ja rozumiem, że tworzymy pewien precedens. Panie 
Ministrze, czy nie uważa pan, że dostosowanie się do 
tego postanowienia jest niebezpieczne dla naszego 
kraju, bo Trybunał Sprawiedliwości może rościć sobie 
coraz większe prawa? Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję.
Nie podzielam tego zdania, Panie Senatorze. 

Dostosowanie się do tego postanowienia jest wyra-
zem szacunku i respektu dla prawa Unii Europejskiej 
i dla Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

(Senator Mieczysław Augustyn: Ale przecież to 
jest bezprawie.)

Jesteśmy w rodzinie krajów Unii Europejskiej. 
Jesteśmy rządem Unii Europejskiej, w związku 
z czym jesteśmy zmuszeni je respektować, mimo 
wszystkich zastrzeżeń zarówno prawnych, jak i po-
zaprawnych, o których pan senator tutaj wspominał, 
i całego kontekstu wydania tego postanowienia. I na 
tym polega istota problemu, aby takie postanowie-
nie wykonać, nawet jeżeli z nim się nie zgadzamy. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Trochę mi przeszło, ale Panie Ministrze, niech 

pan tak, za przeproszeniem, bardzo się nie unosi, bo 
ta pana wypowiedź w odpowiedzi… No, niestety, ta 
wypowiedź była naprawdę… Mówienie o hańbie…

(Senator Robert Mamątow: A co wy robicie cały 
czas?)

…o tym, że jeżdżą, namawiają itd., itd., nie przy-
stoi po prostu. To jest świadectwo i potwierdzenie…

(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale to jest 
oświadczenie…)

…właśnie woli dokonania polexitu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Pani Se-

nator…)
Pan utwierdza mnie w przekonaniu.
(Wicemarszałek Michał Seweryński: …to jest 

oświadczenie do dyskusji. Proszę o pytanie.)
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o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego na podstawie art. 258 TFUE, wnie-
sionej przez Komisję w dniu 2 października 2018 r. 
i zmierzającej do stwierdzenia, po pierwsze, że obni-
żając wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu 
Najwyższego i stosując go do sędziów powołanych do 
Sądu Najwyższego przed dniem 3 kwietnia 2018 r., 
a także przyznając prezydentowi Rzeczypospolitej 
Polskiej dyskrecjonalne prawo do przedłużenia czyn-
nej służby sędziów tego sądu, Rzeczpospolita Polska 
uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 
art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE”. I to jest tylko to, 
czego skarga dotyczy. Nic więcej.

(Senator Jan Rulewski: Ale, przepraszam najmoc-
niej, nie odpowiedział pan na zasadnicze pytanie, czy 
to skończy spór.)

Tak jest. Kończy spór.
(Senator Jan Rulewski: I procedury z Unią 

Europejską…)
(Senator Bogdan Klich: Z Komisją.)
(Senator Jan Rulewski: …nie z Komisją Euro-

pejską…)
Tak jest, kończy spór z Komisją Europejską.
(Senator Jan Rulewski: …we wszystkich sprawach 

dotyczących sądownictwa i praworządności, w tym 
KRS?)

Panie Senatorze, pan zapytał o to, czy postano-
wienie, które dzisiaj wdrażamy, w całości wyczerpuje 
skargę Komisji.

(Głosy z sali: Nie, nie.)
Odpowiadam: tak, w całości wyczerpuje skargę 

Komisji.
(Senator Piotr Zientarski: Nie.)
I ten projekt ustawy…
(Senator Mieczysław Augustyn: No nie.)
…jest odpowiedzią na to postanowienie.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Chwileczkę, chwileczkę… Pan senator Rulewski 

da sobie radę sam i powie, o co mu naprawdę chodzi, 
a pan minister odpowie.

(Senator Jan Rulewski: Panie Marszałku…)
Proszę bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Jak to? Nie powiedziałem?)
Jeżeli pan chce doprecyzować, to bardzo proszę. 

Bo jeżeli…
(Senator Jan Rulewski: Jeszcze raz pytam…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Włącz mikrofon.)

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, wiemy, że między Polską 

a Komisją Europejską toczy się spór o przestrzega-
nie praworządności w Polsce i obejmuje on sfery nie 

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
W pełni popieram ten projekt ustawy i bardzo 

proszę Wysoki Senat o głosowanie za nim.
(Głosy z sali: Ooo!)
(Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ale nie koniec pytań, proszę państwa.
Pytanie zadaje pan senator Rulewski, jest zapisany. 

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym kontynuować wątek, 

który podjął pan senator Augustyn, ale nie uzyskał 
odpowiedzi. Jak wiadomo, wniosek do TSUE został 
przedstawiony przez Unię Europejską, chyba przez 
Komisję Europejską, tak? Jak wiem, on zawierał szer-
sze… Nie wniosek do TSUE, ale postępowanie wobec 
Polski jest szersze niż tylko wniosek do TSUE i m.in. 
obejmuje, o czym mówił senator Augustyn, również 
Krajową Radę Sądownictwa, być może jeszcze inne 
problemy, tylko ja zapomniałem. 

I jest pytanie, Panie Ministrze, do pana: co się 
stanie? Czy przyjęcie tej ustawy spowoduje wycofanie 
wniosku Unii Europejskiej z TSUE, czy też według 
pana to nie zakończy sprawy i nadal będzie postępo-
wanie przed Unią Europejską w sprawach innych niż 
tylko sprawa Sądu Najwyższego?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:

Dziękuję bardzo. Odpowiadam.
Bardzo dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze. 

Cieszę się z niego, bo wreszcie pytanie konkretne, 
dotyczące tego, czym się zajmujemy, ale zawsze na 
pana senatora mogę liczyć. 

Proszę państwa, mówię wprost: to postanowienie 
dotyczy tylko tego, co jest w skardze, a to, co jest 
w skardze, jest ściśle związane z tym postanowieniem. 
Postępowanie dotyczące art. 258 w żadnym punkcie 
ani na jotę nie jest szersze od tego, co jest w tym 
postanowieniu, co zresztą wynika wprost z treści sa-
mego postanowienia. Pozwolę sobie zacytować pkt 3: 
„wnioski te zostały przedstawione w ramach skargi 
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(senator J. Rulewski) (Senator Jan Rulewski : Jadę do Hiszpanii.)
…procesy polityczne, nie prawne, które się toczą, 

dotyczą zupełnie innych kwestii aniżeli te, które tutaj 
dzisiaj omawiamy.

Ten projekt ustawy kończy spór z Komisją, główny 
spór prawny będący w tej chwili przed Trybunałem 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pytanie zadaje pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Zmienię 

jednak pytanie. Nie wyjdę poza to, co pan dzisiaj 
powiedział z tej trybuny, i poza ustawę. Tak że nie 
będę nowych wątków poruszał. Zmieniam 2 pytania 
dotyczące pana wypowiedzi, a mianowicie… Bo ja 
walczę jak o niepodległość…

(Głos z sali: Na pewno.)
…z tym, co dotyczy, nie chcę powiedzieć, że nie-

prawdy, ale pewnych nieporozumień puszczanych 
w przestrzeń publiczną. I teraz pan znowu powie-
dział o Hiszpanii, o bliźniaczych systemach. To ja 
panu przeczytam, bo czytałem, co robią w Hiszpanii. 
Bliźniaczość to znaczy jednakowy, identyczny, złożo-
ny z 2 jednakowych części. Synonimem bliźniaczości 
jest analogiczność. Czyli rozumiem, że jako nauko-
wiec stwierdza pan, że systemy hiszpański i polski są 
analogiczne? Tak czy nie? Tak? Tak. Dobra. Dziękuję.

I drugie pytanie.
(Senator Piotr Zientarski: Bliźniacze.)
Nie, bo może bliźniaczość jest… Wiesz, źle się 

kojarzy, a analogiczność lepiej.
(Wesołość na sali)
I teraz jeszcze powiedział pan minister chwilę 

przedtem lekko podekscytowany… Ale fajnie jest, 
jak ludzie się ekscytują na trybunie, zawsze podzi-
wiałem tych pierwszych sekretarzy, jak się ekscyto-
wali podczas 1 maja… A więc chcę powiedzieć tak. 
Panie Ministrze, proszę powiedzieć, te 40 miliardów 
z uszczelnienia VAT, o których był pan łaskaw po-
wiedzieć, jest za jaki okres?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję za to pytanie. To bardzo dobre pytanie. 

Za rok 2017, wobec 2016.
(Senator Leszek Czarnobaj: A, dobrze.)

tylko Sądu Najwyższego, ale m.in. Krajowej Rady 
Sądownictwa. Rozumiemy, że spór, który Komisja 
wniosła do sądu, do TSUE, dotyczył tylko sądow-
nictwa, ale pozostaje otwarta sprawa Krajowej Rady 
Sądownictwa i być może innych… 

I moje pytanie zmierza właśnie do tego, czy ta 
ustawa wyczerpuje już ten spór z Komisją Europejską, 
czy też nadal będą toczone postępowania i procedury 
przeciwko Polsce.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Teraz proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Postanowienie, które ta ustawa wdraża, to posta-

nowienie, które my tutaj mamy przed sobą i które 
analizujemy.

(Senator Jan Rulewski: To wiem. Wiem.)
Jeżeli chodzi o kwestię sporu dotyczącego art. 258, 

to w całości jest to wyczerpane w tym postanowie-
niu i w tej ustawie, która to postanowienie w całości 
realizuje.

A pytania o jakieś inne sprawy, które się toczą… 
Są oczywiście pytania prejudycjalne…

(Senator Jan Rulewski: KRS.)
Są pytania prejudycjalne. Jest w tej chwili w Radzie 

Unii Europejskiej sprawa, która dotyczy… Jest to pro-
ces polityczny – podkreślam: polityczny. Nie jest to 
proces prawny, ale proces polityczny. Nie jest w ten 
proces zaangażowany Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej.

(Senator Jan Rulewski: To wiemy.)
Ale mogę państwu powiedzieć – posiadam takie 

nieoficjalne informacje, bo odwiedziłem kilka krajów 
Rady Unii Europejskiej – że wielu przedstawicieli 
resortów sprawiedliwości w wielu tych krajach rze-
czywiście przecierało oczy ze zdumienia, gdy słyszeli 
o rzeczywistych zmianach, które przeprowadziliśmy, 
albowiem…

(Wesołość na sali)
…media czasami wprowadzały w błąd opinię pu-

bliczną. I oto nagle stwierdzali, że przecież nie ma 
niczego innego u nich…

(Senator Mieczysław Augustyn: Albo chcieli pań-
stwa wprowadzić w błąd.)

(Rozmowy na sali)
…niźli to, co jest u nas. Przykład: Hiszpania. Tam 

nie ma niczego innego niż to, co jest u nas.
(Rozmowy na sali)
W związku z tym – odpowiadam na pytanie pana 

senatora…
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(podsekretarz stanu M. Warchoł) uszczelnieniem. Chcę też powiedzieć, że rząd 
przewiduje, Panie Ministrze – mówię to, żeby pan 
wiedział, gdy będzie pan mówił o tym publicznie, 
jako naukowcowi chciałbym to podać… Otóż rząd 
planuje, że w roku 2018 będzie z tego 10,6 miliarda, 
a w 2019 – 5,9. I ja uważam, że to jest…

(Senator Grażyna Sztark: To da razem 40…)
I to jest ok. 40 miliardów. To jest olbrzymi sukces, 

Panie…
(Senator Stanisław Kogut: Ale to nie na temat, 

Panie Marszałku.)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Ale pytania 

w tym nie ma.)
Jest pytanie: czy pan minister o tym wie?
(Wesołość na sali)
(Głosy z sali: Teraz tak! Już wie!)
I czy w Hiszpanii też tak oszczędzają?
(Wesołość na sali) (Rozmowy na sali)
Nie, Panie Ministrze… Zweryfikuję to na posie-

dzeniu komisji i wyślę do pana list.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan senator skończył?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Pan minister chce coś powiedzieć?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Chyba nie ma co komentować.

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

Senator Piotr Zientarski:
Panie Ministrze, ja rozumiem, że pan minister, 

prokurator generalny, i pan macie swoje zdanie, które 
przedstawiacie dzisiaj, co do tego, że to jest jedyny 
sposób wypełnienia postanowienia zabezpieczające-
go, wynikający z treści tego postanowienia, ale sami 
się z tym nie zgadzacie. 

W związku z tym czy istnieją – bo to mnie bardzo 
interesuje – opinie, opinie profesorów prawa zajmują-
cych się prawem Unii Europejskiej, a także konstytu-
cjonalistów, którzy by ocenili… Bo przecież mówimy 
tutaj m.in. o pierwszym prezesie Sądu Najwyższego, 
którego kadencja, zgodnie z konstytucją, nigdy nie 
została przerwana. Ona nigdy nie została przerwana 
konstytucyjnie. Czy są takie opinie – poza opiniami 
autorytetów takich jak pański i pana ministra, które 
tutaj ex cathedra są… Czy są inne opinie? Bo ja, tak 
jak uważam i prezentuję, absolutnie nie zgadzam się 

A wracając jeszcze do rozwiązań hiszpańskich, 
powiem: absolutnie tak. System, w którym Sejm po-
wołuje – w przypadku Hiszpanii Kortezy powołują 
– 20 na 21 członków Krajowej Rady Sądownictwa… 
Są oni desygnowani przez środowiska prawnicze. 
W naszym kraju też są desygnowani przez środowiska 
prawnicze i tylko przez nie. Żadna partia nie może 
zgłosić swojego przedstawiciela będącego sędzią do 
Krajowej Rady Sądownictwa.

(Głosy z sali: Jak nie? No jak nie?)
(Rozmowy na sali)
Tylko środowiska prawnicze zgłaszają sędziów…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Proszę pań-

stwa, zagłuszamy się, zagłuszamy…)
Tylko środowiska prawnicze zgłaszają sędziów 

członków Krajowej Rady Sądownictwa – tak. Jest to 
system analogiczny do tego, który jest w Hiszpanii. 
Zwróćcie państwo uwagę również na to, że więk-
szość, jaką dokonuje się wyboru – czyli 3/5 – jest 
analogiczna. Czyli to jest nie tylko system zgłaszania 
kandydatów, nie tylko system decydowania, czyli to, 
kto wybiera, ale również większość, jaka wybiera 
– 3/5. Dokładnie, można powiedzieć, przepisaliśmy 
rozwiązania hiszpańskie.

(Wesołość na sali)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Chwileczkę. Pan senator Czarnobaj ma nadal głos. 

Proszę nie przeszkadzać.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Ministrze, żeby już później nie zadawać 

pytania, chciałbym tylko, jeśli pan marszałek pozwoli, 
informacyjnie… Bo pewne niedomówienia w prze-
strzeni publicznej są bardzo groźne. Otóż przeczytam 
panu raport Ministerstwa Finansów na temat uszczel-
nienia VAT: w latach 2016 i 2017, w ciągu tych 2 lat, 
nastąpił wzrost VAT o kwotę 33,7 miliarda zł, z cze-
go uszczelnienie jest na poziomie 17,4 miliarda. I ja 
uważam, że to jest sukces, bo każde uszczelnienie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Ale to nie 40 mi-
liardów…)

Uszczelnienie o 17 miliardów w ciągu 2 lat to 
jest naprawdę bardzo dobry sukces. Ale skoro, 
tak jak niedawno mówił pan senator sprawozdaw-
ca, to Platforma rozpoczęła te zadymy z sędziami 
Trybunału Konstytucyjnego i dlatego jest taki efekt, 
to ja chcę powiedzieć, że uszczelnianie VAT roz-
poczęła Platforma i teraz jest taka zadyma z tym 
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(senator P. Zientarski) karnego było wiele opinii negatywnych. W odniesie-
niu do ustawy o alimentach, która również odniosła 
wielki sukces, bo jest…

(Senator Piotr Zientarski: Pytam o to…)
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Chwileczkę. 

Jeszcze pan dopyta.)
…o 100% większa ściągalność alimentów do fun-

duszu alimentacyjnego, aniżeli była wcześniej, rów-
nież było wiele opinii negatywnych. W przypadku 
każdej ustawy taka dyskusja jest całkiem naturalna 
i nie ma w niej nic złego. Ale czy w związku z tym 
należy iść za jedną z dziesięciu opinii?

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
To jest decyzja ustawodawcy, wolna i suwerenna. 

Opinii zawsze jest mnóstwo, bo ilu ludzi, tyle opinii.
(Senator Piotr Zientarski: Panie Marszałku, czy 

to nie jest szydercza odpowiedź?)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie Senatorze, pan ma prawo dopytać, jeżeli jest 

pan niezadowolony. Proszę bardzo.
Pan senator, pan marszałek Borusewicz. Proszę 

bardzo.

Senator Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, rozumiem, że akurat praxis, nie 

teoria spowodowała, że zmieniacie po raz siódmy 
ustawę o Sądzie Najwyższym i wycofujecie się z tego, 
co zrobiliście wcześniej.

(Głos z sali: Co spowodowało?)
Praxis. Ponieważ pan porównuje i uważa, że sys-

tem dotyczący KRS w Polsce w tej chwili jest taki 
sam jak w Hiszpanii…

(Senator Leszek Czarnobaj: Bliźniaczy.)
…bliźniaczy…
(Głos z sali: To nonsens.)
…to pan chyba nie uwzględnia pewnej praktyki, 

praktyki, która to różnicuje. Czy pan nie uważa, że 
porównanie i twierdzenie, że to jest system bliźnia-
czy, jest takie samo, jak twierdzenie, że krzesło do 
siedzenia i krzesło elektryczne to jest to samo…

(Senator Leszek Czarnobaj: Bliźniacze są.)
…bliźniacze? Oba mają tę samą nazwę itd., ale 

mają różne funkcje.
(Senator Dorota Czudowska: Coraz wyższe loty… 

Niedługo przebijecie ten sufit.)
Czy pan tak nie uważa?

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Pan marszałek już skończył, tak?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

z pana twierdzeniami. Rozmawiałem z wieloma kon-
stytucjonalistami i znawcami prawa unijnego i oni 
mają zupełnie inne zdanie. 

Dlatego pytam: czy w tak poważnej sprawie, pre-
cedensowej – zgoda, zgoda – do tego jeszcze źle, 
negatywnie ocenianej przez rząd… Dlaczego w ta-
kim razie rząd – bo ja już nie mówię tu o posłach – 
nie skierował do opracowania ekspertyz poważnych 
znawców prawa unijnego czy prawa konstytucyjnego 
? O to pytam.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Dziękuję.
Z pewnością państwo pamiętacie, iż tutaj, dys-

kutując wiele razy o tym, rozmawialiśmy także na 
temat tych rozwiązań. Oczywiście jak najbardziej, 
powtarzam, te rozwiązania są zgodne z konstytu-
cją, potrzebne i wielu ekspertów te rozwiązania  
popierało…

(Senator Piotr Zientarski: Jakich?)
A to, że dyskusja w środowisku naukowym toczy 

się, to jest to jak najbardziej rzecz dobra i pożądana. 
Przy każdej ustawie są opinie za i opinie przeciw.

(Senator Piotr Zientarski: Ja pytam o te opinie.)
To jest coś naturalnego.
(Senator Piotr Zientarski: Pytam o te opinie, jakie 

to… Bo chcielibyśmy to wiedzieć.)
W przypadku ustaw, które tutaj chwaliłem przed 

chwilą… Np. w przypadku ustawy dotyczącej kary 
25 lat, jeśli chodzi o VAT, wiecie państwo, ile było 
opinii negatywnych? A wiecie, ile ich było w przy-
padku ustawy o tzw. konfiskacie rozszerzonej? Były 
prawie same negatywne. Ale praktyka zadała kłam 
oczywiście tym ekspertom, bo to nie eksperci zmie-
niają w Polsce prawo czy nawet najwybitniejsi pro-
fesorowie, ale państwo, suweren…

(Senator Janina Sagatowska: O to chodzi.)
…przedstawiciele suwerena, to państwo zmienia-

cie prawo. Troszkę więcej wiary w siebie i, można 
powiedzieć, docenienia własnej roli. To wy tutaj je-
steście przedstawicielami społeczeństwa demokra-
tycznie wybranymi…

(Senator Piotr Zientarski: Ale pan nie musi nam 
mówić, jaką my rolę odgrywamy, bo my to wiemy.)

…a nie eksperci, profesorowie tacy czy inni. Przy 
każdej ustawie są setki różnych opinii. Jak powiadam, 
w odniesieniu do naszych ustaw dotyczących prawa 
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że państwo jesteście już zmęczeni. W naszym prze-
konaniu ta ustawa na tym etapie procedowania sądu 
europejskiego jest niepotrzebna, ponieważ zabezpie-
czenie w wystarczający sposób wstrzymuje wykona-
nie tej, przypuśćmy, ewentualnie wadliwej ustawy. 
Zabezpieczenie jest czymś normalnym w procesie, 
można zabezpieczyć różne rzeczy, alimenty, ale 
także obowiązywanie pewnych norm. I to było wy-
starczające do tego, żebyśmy ja i prezes NSA prosili 
sędziów czy wezwali sędziów, czy poinformowa-
li sędziów o tym, że mogą wrócić do piastowania 
swoich funkcji. I tak też się stało. Można było spo-
kojnie czekać na ostateczne orzeczenie Trybunału 
w Luksemburgu, żeby zobaczyć, jak rzeczywiście 
ta sprawa wygląda.

Kolejna sprawa, która bulwersuje środowisko sę-
dziowskie, to jest szybkie tempo postępowania w tej 
sprawie. Przyzwyczailiśmy się troszkę do takiego pro-
cedowania, ale chciałabym, żebyśmy się nie przyzwy-
czajali tak na zawsze, bo to nie jest normalne, żeby 
ustawa przechodziła w 3,5 godziny w Sejmie i od 
razu na drugi dzień tutaj, w Senacie… Ona wymaga 
refleksji, powinno się wymagać tu jakiejś refleksji. 
Przypuśćmy, że taka była potrzeba chwili.

Zdecydowanie negatywnie oceniam propozycję, 
aby sędziowie, którzy zostaną w stanie spoczynku 
czy mogący zadeklarować, że zostaną w stanie spo-
czynku, dostawali 100% swojego wynagrodzenia. 
To jest propozycja niemoralna, tak bym delikatnie 
powiedziała.

Uważam również, że art. 4 trochę wkracza – po-
nieważ mówi o umorzeniu postępowań – w kom-
petencje władzy sądowniczej i wskazuje na to, że 
władza wykonawcza nie widzi różnicy, nie widzi 
niestosowności wkraczania w kompetencje wła-
dzy sądowniczej. Tak czy inaczej, sąd i tak będzie 
musiał wydać postanowienie o umorzeniu postę-
powania. Ale mógłby to zrobić sam, rozważywszy 
tę kwestię.

Jednym słowem, uważamy, że nie jest to ustawa 
bezwzględnie konieczna, ale ze względu na to, że ma 
trwałe rozwiązania, eliminuje najpoważniejsze for-
mułowane przez Sąd Najwyższy zastrzeżenia pod ad-
resem rozwiązań w tej ustawie o Sądzie Najwyższym.

Mnie jest tylko bardzo przykro, że tyle czasu mu-
siało upłynąć i tyle dyskusji, i negatywnych emocji 
musiało zostać wyrażonych, w sytuacji gdy można 
było zrealizować tę ustawę od razu, po pierwszej 
opinii Sądu Najwyższego, wskazującej, że przepi-
sy intertemporalne powinny regulować sytuację sę-
dziów, którzy w danym momencie orzekają. Dziękuję 
bardzo, Panie Marszałku. Dziękuję bardzo państwu. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Dziękujemy.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł:
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Pozwolę sobie 

potraktować to pytanie jako pytanie merytoryczne, 
ponieważ już odpowiedziałem na meritum, a to jest 
tylko pewne stanowisko pana senatora i chyba pozo-
staniemy przy swoich stanowiskach.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Czy są jeszcze pytania do pana ministra?
(Głosy z sali: Nie.)
Jeżeli nie ma, to dziękuję, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie-

dliwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
Informuję państwa, że w posiedzeniu bierze udział 

pani prof. Małgorzata Gersdorf jako prezes Sądu 
Najwyższego. (Oklaski)

Czy pani prezes chce zabrać głos w tej sprawie?
Zapraszam na mównicę.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 

Senatorowie!
Przede wszystkim chciałabym podziękować za 

zaproszenie. W zaproszeniu widniała moja funkcja 
„Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego”, mimo że ta 
ustawa procedowana przez Sejm nie została jeszcze 
opublikowana. Jestem wdzięczna za to, ale uznaję… 
(Oklaski) …że ten mój status trwa niezmiennie od 
chwili powołania mnie na stanowisko pierwszego 
prezesa Sądu Najwyższego, ponieważ… Abstrahując 
już od konstytucji, od tego, że mam 6-letnią kadencję 
zagwarantowaną w konstytucji i nie wolno było zwy-
kłemu ustawodawcy zmienić w trakcie mojej kadencji 
wieku emerytalnego, skrócić do 65 lat… Notabene 
wczoraj skończyłam 66 lat, więc już w ogóle jestem 
do odstrzału… (Oklaski)

(Senator Mieczysław Augustyn: Najlepsze ży-
czenia.)

Nie wolno było zmienić tego wieku. Tak więc abs-
trahując od tego, chciałabym powiedzieć, że ani ja, ani 
żaden inny sędzia Sądu Najwyższego nie otrzymali-
śmy od pana prezydenta postanowienia o przeniesie-
niu w stan spoczynku z kontrasygnatą pana premiera, 
a to było konieczne do wygaszenia naszej służby.

Wracając do tej ustawy… Oczywiście ja nie mogę 
powiedzieć, że się jej sprzeciwiam, bo byłaby to 
przesada, ale chciałabym przedstawić Wysokiej 
Izbie pewne mankamenty tej ustawy, które moim 
zdaniem istnieją. Bardzo skrótowo, ponieważ wiem, 
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ustawy z konstytucją, skierować ją do Trybunału 
Konstytucyjnego? Jest określona lista podmiotów, 
które mają taką możliwość, a w niektórych sytuacjach 
wręcz obowiązek. Dlaczego pani profesor nie sko-
rzystała z tej możliwości i nie wypełniła w moim 
przekonaniu swojego obowiązku?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Nie sądzę, żeby był obowiązek zadawania pytań 

Trybunałowi Konstytucyjnemu. Nie zadałam tego 
pytania, bo odpowiedź była według mnie oczywista. 
Nie mam zaufania do Trybunału Konstytucyjnego 
w tym składzie. Nie zadałam go także dlatego – bar-
dzo mi przykro, że muszę tak powiedzieć, ale chciał 
pan poważnej odpowiedzi, Panie Senatorze – że uwa-
żam, że ta ustawa o Sądzie Najwyższym przez to, że 
obniżyła wiek sędziów, w ogóle mnie nie dotyczyła, 
ponieważ mój status jako pierwszego prezesa Sądu 
Najwyższego regulowany jest konstytucją. To była 
podstawowa sprawa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Klich.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: A, jeszcze pan senator…)

Senator Bogdan Klich:
Pani Prezes, chciałbym bardzo podziękować pani 

za wytrwałość i konsekwencję, wyrazić szacunek 
w związku z pani postawą i wyrazić zadowolenie 
z faktu, że oprócz tego, że pani jest profesorem, to 
od wczoraj czy przedwczoraj znowu zaczęła pani 
być także pierwszym prezesem Sądu Najwyższego…

(Głos z sali: Cały czas była.)
Ale padło to z ust osób sprawujących aktualnie 

władzę w Polsce.
(Głos z sali: O!)
O to mi chodzi.
Ustawa, która jest dzisiaj nowelizowana, wprowa-

dziła 2 nowe izby do Sądu Najwyższego: Izbę Kontroli 
Nadzwyczajnej i Izbę Dyscyplinarną. I pani prezes, 
jako pierwszy prezes Sądu Najwyższego, będzie kie-
rowała znacznie zmienionym Sądem Najwyższym. 
Jak pani ocenia możliwość funkcjonowania Sądu 
Najwyższego z tymi 2 izbami, które zostały usta-
nowione, a nie będą zmienione niniejszą ustawą? 
Dziękuję bardzo.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Izba Dyscyplinarna to jest taki jakby sąd w sądzie. 

Nie mam dużej mocy sprawczej, jeżeli chodzi o dzia-

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pierwszej 
prezes Sądu Najwyższego związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Prezes, czy w tych pytaniach prejudycjalnych 

państwo również kwestionowaliście w zakresie od-
wołań funkcjonowanie, bezstronność obecnej KRS 
i czy brzmienie art. 4 będzie tak naprawdę państwa 
zmuszało do wycofania się z tej części państwa pytań 
do trybunału?

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Te pytania prejudycjalne zadawały składy, a nie 

my jako gremium Sądu Najwyższego. W tle miały 
one KRS, prawidłowość powołania KRS i chyba też 
postępowania dyscyplinarne. Tyle że one już zostały 
zadane, one już są w sądzie, więc my ewentualnie 
tylko umorzymy postępowania w tych sprawach,  
a co się będzie działo dalej z tymi pytaniami prejudy-
cjalnymi, to nie wiem. W każdym razie na dziś mogę 
udzielić takiej odpowiedzi, bo to jest dość trudna 
sprawa interpretacyjna.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Pani Prezes, chciałbym zadać pewne pytanie. 

Może ono znowu rozbawi kolegów czy koleżanki 
z opozycji, ale chciałbym prosić o bardzo poważną 
odpowiedź. Ja to pytanie traktuję bardzo poważnie.

Pani jest przekonana i dawała temu wyraz wielo-
krotnie, i słownie, i poprzez działania, że ustawa nowe-
lizująca ustawę o Sądzie Najwyższym, która skracała 
kadencję pierwszej prezes, jest niekonstytucyjna.

Moje pytanie brzmi: dlaczego, jeżeli pani pre-
zes miała takie przekonanie, nie skorzystała pani 
z możliwości, a właściwie z obowiązku, jaki na 
instytucje polskiego państwa nakłada konstytucja, 
żeby w momencie, gdy ktoś stwierdza niezgodność 
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(prezes M. Gersdorf) mnie oczekiwane. Ja byłam normalnym profesorem, 
który chciał być pierwszym prezesem – to bardzo 
zaszczytna funkcja – i spokojnie pracować. No, życie 
zdecydowało inaczej. Jakoś tam sobie dałam radę. Ja 
jestem z długowiecznej rodziny, moja babcia żyła 
101 lat, tak więc zdrowotnie też dam radę. (Oklaski)

Niemniej jednak niewątpliwie…
(Głos z sali: Brawa!)
(Głos z sali: A moja mama…)
(Głos z sali: Gorzej dla was.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
(Głos z sali: Poczekamy.)
…niewątpliwie te trudności z pokojami, miesz-

kaniami… One są, powiedziałabym, niepotrzebne. 
Wydawało mi się, że projektodawcy, którym bardzo 
zależało na powołaniu tych izb, powinni o to zadbać. 
Trudno mówić o tym, że to Sąd Najwyższy ma o to 
zadbać, i to wcześniej, zanim ustawa wejdzie w życie. 
No, ale jakoś damy radę.

(Senator Jan Rulewski: Pomocy nie trzeba?)
Na razie nie, ale to nie znaczy, że nie będzie trzeba. 

Na razie jeszcze to jakoś funkcjonuje, ale – muszę już 
teraz powiedzieć – w sprawozdaniu za rok 2018 nie 
będzie wesoło.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku, jeszcze pół pytania, jeśli można. 

Jaki jest aktualny stan liczbowy w sądzie w stosunku 
do…

(Wicemarszałek Adam Bielan: To było całe py-
tanie.)

Pół.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Całe.)
(Głos z sali: 3/4.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Znając pana senatora, 

powiem, że ćwierć.)
(Rozmowy na sali)

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Nie, nie… Sędziów Sądu Najwyższego?
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
W Izbie Dyscyplinarnej jest o 4 za mało, czy-

li jest 16, a w izbie kontroli jest o 1 za mało, czyli 
jest 19. Pięćdziesięciu paru, reszty… Nie pamiętam 
dokładnie.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Pan senator 
Żaryn…)

Ale nie ma… Przepraszam bardzo, że jeszcze 
dopowiem. Ciągle dziennikarze pytają, czy są jacyś 
dublerzy. No, u nas w ogóle tego pojęcia dublera nie 
ma… I nie ma takiego nadetatowego.

(Senator Jan Żaryn: Rozumiem, że już można. 
Tak?)

łanie tej izby. Musimy się tylko dokładnie ułożyć 
co do spraw organizacyjno-finansowych, ponieważ 
ustawa jest bardzo nieprecyzyjna w tym zakresie. 
Niby ona daje oddzielność i odrębność finansową 
Izbie Dyscyplinarnej, ale z drugiej strony ustawa 
o finansach publicznych odbiera tę odrębność, po-
nieważ może być tylko jeden dysponent finansów 
publicznych. Czyli musimy się ułożyć. I czynimy 
teraz starania, żeby to wszystko ułożyć.

Izba Kontroli Nadzwyczajnej to już jest, tak 
to nazwijmy, w cudzysłowie, normalna izba Sądu 
Najwyższego. I ona będzie funkcjonowała tak jak 
inne izby aktualnie. Problem dla Sądu Najwyższego 
jest taki, że my nie mamy pomieszczeń dla tych izb. 
Ja byłam przekonana, że te pomieszczenia zostaną za-
bezpieczone przez rząd i że w godnych warunkach te 
izby i wszyscy sędziowie będą mogli funkcjonować. 
A to jest dodatkowo 36 sędziów, 36 asystentów – na 
szczęście jeszcze ich wszystkich nie ma – i całe biu-
ro organizacyjne, i personalne Izby Dyscyplinarnej. 
Czyli to jest masa ludzi, których nie ma gdzie umie-
ścić. Na razie tłoczymy się, ale próbujemy to jakoś 
rozwiązać. Tak że chyba trzeba będzie wynająć jakieś 
budynki na mieście. No i to jest taki problem, który 
też uniemożliwia dobre funkcjonowanie i jakieś dobre 
relacje między tymi wszystkimi sędziami, ponieważ 
to zaczyna być już bardzo nieznośne, jak tak jeden 
na drugim siedzi. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dobrze, że mogę właśnie kontynuować wątek pana 

przewodniczącego Klicha. Tylko ja mam odmienne 
zdanie. On dziękował za to, co pani już zrobiła, a ja 
życzę pani kondycji na to, co będzie. I właśnie tego do-
tyczy pytanie, takie proste, ludzkie, przepraszam za to. 

Czy pani się odnajdzie w tej nowej sytuacji, w któ-
rej ten sąd pocięto na różne strony barierami nieufno-
ści, agenturalnych wpływów, jakimiś tam mackami 
ministra sprawiedliwości… Pani mówi tutaj, pani pre-
zes, o sprawie finansowej. Czego pani oczekuje od 
Senatu, żeby pomóc w powrocie do normalnego trybu?

(Głos z sali: Rulewski na prezydenta.)

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Panie Senatorze, te wyzwania, które przede mną 

stanęły półtora roku wcześniej, też nie były przeze 
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jakie proponuje ta ustawa, zgodnie z którym sędzia 
Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku 
z dniem ukończenia sześćdziesiątego piątego roku 
życia? Mówimy o przyszłości.

(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: Na przyszłość, tak.)

Tak. I drugie pytanie. Jaka jest sytuacja w Sądzie 
Najwyższym, to znaczy jak czują się sędziowie 
w związku z tym zróżnicowaniem, z tym premiowa-
niem Izby Dyscyplinarnej? Tam jest o 40% więcej… 
Jak to jest oceniane przez sędziów?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wprowadzenie na przyszłość tego sześćdziesią-

tego piątego roku życia w przypadku sędziów… Jak 
mówiłam zawsze, to jest możliwe. Ustawodawca ma 
prawo wprowadzić taki wiek.

(Senator Piotr Zientarski: To wiemy.)
Ale z punktu widzenia państwa – chodzi o wy-

korzystanie sił twórczych prawników o najwyższych 
kwalifikacjach – zakazanie im pracy dłużej niż do 
ukończenia 65 lat, wydaje mi się w XXI wieku…

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)
…trochę dziwne. No, ale jeżeli państwo sobie tego 

życzy, to my nie możemy z punktu widzenia prawne-
go nic powiedzieć. Chciałabym tylko przypomnieć, że 
wiek Polaków wydłużył się średnio o 7 lat. Argument, 
że wszystkich Polaków dotyczy wiek emerytalny na 
poziomie 65 lat, nie wchodzi tu w grę, bo oni mogą, 
a nie muszą przejść na emeryturę.

Jeżeli chodzi o wyższe wynagrodzenie o te 40%, 
to oceniamy to jako dyskryminację.

(Głos z sali: Uprzywilejowanie…)
Tak, sędziów Izby Dyscyplinarnej jako tych sę-

dziów Sądu Najwyższego, którzy mają wynagrodze-
nie wyższe o 45%.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Niemożliwe…)
Jak to niemożliwe? W tej chwili przewodniczący 

jednego z wydziałów Izby Dyscyplinarnej ma pensję 
wyższą niż pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

(Poruszenie na sali)
Nie mówię o prezesie, bo tam są inne konfigura-

cje…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie no, to jest nie-

wiarygodne.)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę o spokój.
Pan senator Bobko.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Żaryn:
Szanowna Pani Sędzio, raczyła pani powie-

dzieć: nie mam zaufania do tego składu Trybunału 
Konstytucyjnego. Rozumiem, że zakłada pani tak-
że, iż niektórzy mogą nie mieć zaufania do pani i co 
poniektórych sędziów. I stąd moje pytanie. Bardzo 
proszę o jednoznaczną odpowiedź w imieniu swoim 
i tychże sędziów. 

Czy jeśli wejdzie w życie ta nowelizacja, to podpo-
rządkują się państwo przepisowi zawartemu w ust. 7 
w art. 2 i zgodnie z rozporządzeniem dokonają zwrotu 
pobranych świadczeń?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Ja mogę mówić tylko w swoim imieniu: nie pobra-

łam żadnych świadczeń, więc nie muszę nic zwracać. 
Jeszcze przed pojawieniem się tej ustawy, prosząc 
sędziów o to, żeby powrócili, przygotowałam takie 
porozumienie, tak żeby tę sprawę uregulować. Bo to 
było dla nas oczywiste. W grę tutaj wchodzą odprawy 
takie 6-miesięczne, jakie każdy urzędnik dostaje wraz 
z końcem pracy, i ewentualnie, jeżeli ktoś pobrał, 
nagroda jubileuszowa. Nie wiem, ile osób pobrało tę 
nagrodę jubileuszową. No i przygotowaliśmy takie 
porozumienie, że albo oni wszyscy oddają – bardzo 
dużo sędziów już do mnie zgłasza, że chcą oddać – 
albo oni będą mieli to zaliczone na rzecz przyszłej 
odprawy, bo przecież w końcu skończą pracować. 
I wtedy mieliby to zaliczane. Wydawało mi się – je-
stem specjalistą z prawa pracy – że to jest w porządku 
z punktu widzenia prawa pracy. To było oczywiste. 
Większość chciała oddać. Ta ustawa wprowadza tro-
chę inną sytuację, bo daje 7 razy taki Czarny Piątek 
i można sobie wybrać 100%. Nie wiem, jak będzie 
w tej chwili. Mam nadzieję, że sędziowie nie skorzy-
stają z tej nadzwyczajnej oferty. Nie wiadomo, ale ja 
nie skorzystam. (Oklaski)

(Senator Mieczysław Augustyn: No, ale taka pro-
mocja…)

No, duża.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Pani Prezes, 2 pytania. 
Pierwsze pytanie: jak pani ocenia – nie mamy opi-

nii Sądu Najwyższego – to rozwiązanie na przyszłość, 
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Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Prezes! 

Krótkie pytanie. I prosiłbym o konkretne odpowie-
dzi. Użyła pani w swojej wypowiedzi sformułowa-
nia, że można zabezpieczyć obowiązywanie norm. 
Rozumiem, że każdej normy. 

Proszę mi wskazać, kiedy Trybunał Sprawie-
dliwości Unii Europejskiej zabezpieczył obowiązy-
wanie normy prawnej, w jakim kraju i czy w szcze-
gólności były to normy związane z sądownictwem 
w tym kraju.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Nie wskażę panu senatorowi.
(Senator Jerzy Czerwiński: Proszę?)
Nie wskażę.
(Senator Jerzy Czerwiński: No, ale dlaczego?)
Nie wskażę, dlatego że nie wiem.
(Senator Jerzy Czerwiński: A, nie wie pani? Czy 

też nie było takiego przypadku?)
Nie wiem.
(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem. Ale twier-

dziła pani kategorycznie, że można.)
Bo to jest teoretycznie możliwe, ale…
(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem.)
…przykładów nie było. Bo po co było w ogóle 

sięgać do takich…
(Głos z sali: No pewnie, tylko że…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę nie podpo-

wiadać, Panie Senatorze.)
…norm?
(Senator Jerzy Czerwiński: Można dalej?)
Proszę.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pytanie drugie. Twierdzi pani, że bezwzględną 

wartość ma przepis art. 183…
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Konstytucji?)
Proszę?
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Konstytucji?)
Tak, tak, konstytucji.
…W wyborze pierwszego prezesa Sądu 

Najwyższego na 6-letnią kadencję. Załóżmy, że pani 
by zrezygnowała z kadencji, z pełnienia funkcji…

(Senator Bogdan Klich: Ale nie zrezygnowała.)
(Senator Piotr Zientarski: Ano właśnie.)
Ale to nie jest dyskusja, to jest pytanie do pani. 

Państwo możecie potem się wypowiedzieć.
Pani Prezes, załóżmy, że pani rezygnuje z pełnie-

nia funkcji. Co wtedy z tą 6-letnią kadencją?
(Senator Piotr Zientarski: Co to ma do tego?)

Senator Aleksander Bobko:
Pani Prezes, chciałbym wrócić do poprzedniego 

mojego pytania i dopytać od razu. Przyznam, że nie 
jestem pewien, czy dobrze zrozumiałem intencję, 
istotę odpowiedzi. Ja zrozumiałem, że pani prezes 
powiedziała tak: z racji tego, że nie mam zaufania 
do Trybunału Konstytucyjnego, nie zwróciłam się do 
niego. Rozumiem, bo nie ma obowiązku chodzenia 
do sądów. Jeżeli ktoś nie ma zaufania do sądów, no 
to może… Nie ma obowiązku, żeby w jakiejkolwiek 
sprawie się do sądu zwracać. No ale to chyba nie ozna-
cza, że można wyrok wydać samemu i ogłaszać – na 
zasadzie „ja wyrok ogłaszam, bo nie mam zaufania 
do sądów” – że wyrok jest taki i taki. Ja rozumiem… 

Czy ja dobrze zrozumiałem panią prezes? Jeżeli tak 
mówi obywatel, to jeszcze pal sześć, ale jeżeli pierwszy 
prezes Sądu Najwyższego mówi, że z powodu bra-
ku zaufania do sądów można samemu ogłosić wyrok 
w sprawie, w której się nie ma kompetencji konstytu-
cyjnych, to… Myślę jednak, że chyba źle zrozumiałem.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Ja nie wydałam żadnego wyroku w tej sprawie – ja 

zachowywałam się zgodnie z konstytucją. (Oklaski)
(Głos z sali: To jasne.)
(Senator Piotr Zientarski: A konstytucja jest wyżej 

niż ustawa.)
Dokonałam interpretacji prawa.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Probierz.

Senator Krystian Probierz:
Pani Prezes, ja też chciałbym nawiązać do tej wy-

powiedzi pani, w której pani mówiła o brak zaufa-
nia do trybunału. Ja jestem Ślązakiem wychowanym 
w kulturze szacunku do prawa i przestrzegania prawa 
i bardzo mnie dziwi, że prawnik może coś takiego 
powiedzieć. 

Mam pytanie – pani jest gościem w Senacie – czy 
pani ma zaufanie do Senatu? Dziękuję.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Senat został wybrany przez obywateli, jest taki 

czy inny, ale wybrany przez obywateli. Jest władzą 
ustawodawczą i oczywiście mam zaufanie do Senatu 
w tym zakresie. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czerwiński.
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Ale to nie jest jeszcze moje pytanie.
(Wesołość na sali)
To pytanie miałem skierować do pana ministra, ale 

ja nie lubię z panem ministrem polemizować, więc 
skieruję je tak w powietrze, ale do pani sędzi, no… 
Ja byłem w czasie posiedzenia Komisji Europejskiej 
w Brukseli, w czasie posiedzenia z panem wiceprze-
wodniczącym Timmermansem oraz posiedzenia 
Komisji Weneckiej, tak że byłem świadkiem tego 
wszystkiego. I byłem zdziwiony, że w związku z tak 
ważną sprawą dla naszego kraju i dla prawodawstwa 
nie było przedstawiciela polskiego rządu. 

I teraz moje pytanie jest takie – a właściwie go nie 
ma – czy pani zechce to skomentować?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Trudno mi to komentować. Może bał się jeździć 

do Brukseli, żeby nie być podejrzanym o to, że jest 
donosicielem.

(Głosy z sali: Ooo!)
(Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Rulewski.
(Senator Robert Mamątow: I to jest mądra odpo-

wiedź?)

Senator Jan Rulewski:
Ja ostatnio…
(Głos z sali: A ja?)
(Głos z sali: Udziel mu głosu.)
Nie, ja nie mogę o tym decydować, tylko pan mar-

szałek.
Mnie chodzi właściwie ciągle o jedno i to samo: 

o kobiety. Czy pani uważa, z punktu widzenia pani 
praktyki, że istnieje konieczność różnicowania w za-
kresie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn sę-
dziów, oczywiście we wszystkich sądach?

(Senator Piotr Zientarski: Stanu spoczynku, nie 
wieku emerytalnego.)

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Panie Senatorze, teraz w sądach powszechnych 

nie ma już tego różnicowania, tylko jest możliwość, 
a możliwość to nie jest dyskryminacja. Dyskryminacja 
byłaby, gdyby je wcześniej… Tak było, ale zmieniono 
to. Tak że w tej chwili nie ma tutaj dyskryminacji 
kobiet i mężczyzn, natomiast w Sądzie Najwyższym 
jest dyskryminacja wszystkich sędziów i sędziów 
Izby Dyscyplinarnej. To jest tak samo niemoralna 

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
No, przecież jeżeli człowiek rezygnuje, to oczy-

wiste jest, że kadencja się skraca. Jak umrze, też się 
skraca.

(Wesołość na sali)
(Oklaski)
(Senator Jerzy Czerwiński: Czyli nie ma on cha-

rakteru bezwzględnego, tak?)
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Są pewne…)
(Wesołość na sali)
(Senator Jerzy Czerwiński: Są pewne przypad-

ki…)
Panie Senatorze, to nie są te same płaszczyzny 

rozumowania. To jest przesunięcie kategorialne to, 
o czym pan mówi.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Ustawodawca nie może skrócić…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
…tej kadencji ustawą, tak jak państwo mówicie, 

zwykłą, ponieważ jest konstytucyjna kadencja wy-
nosząca 6 lat. Można było doczekać tych 6 lat, żeby 
nie było tej całej awantury, bo to jest jeszcze tylko 
1,5 roku.

(Senator Bogdan Klich: Śmierć ma charakter bez-
względny.)

No, zdrowa jestem, niestety, ale jeszcze inwalidz-
two może być.

(Senator Jerzy Czerwiński: Tego nie sugerowałem. 
Życzę co najmniej 102 lat.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Pani Przewodnicząca…
(Głosy z sali: Pani prezes.)
Pani Prezes, bardzo dziękuję, że pani jest i że tu 

jesteśmy. W zasadzie moje pytania już zostały za-
dane, ale…

(Wicemarszałek Adam Bielan: To dziękuję bardzo.)
(Wesołość na sali)
Ale, ale… (Oklaski) …one nie są tego typu. Ja 

tylko chciałbym rozwiać moje wątpliwości. Bo je-
żeli pani prezes ma 6-letnią kadencję zagwaranto-
waną przez konstytucję, to pani nie musi chodzić do 
Trybunału Konstytucyjnego, żeby oni to potwierdzili?

(Senator Robert Mamątow: Kończ, Waść!)
(Wesołość na sali)
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: No nie.)
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(prezes M. Gersdorf) Jeszcze nie wiem, czy ta skarga nadzwyczajna, która 
jest wprowadzona… Na razie jest jedna skarga nad-
zwyczajna, która wpłynęła, ale jeżeli ich będzie bar-
dzo dużo, to one mogą spowodować powrót spraw do 
pierwszej instancji, czyli jeszcze zwiększyć te opóź-
nienia. A przecież ja zawsze studentom mówię: nic 
nie może wiecznie trwać, kiedyś ten proces musi się 
skończyć, zawsze jeden jest zadowolony, drugi nieza-
dowolony. Oczywiście tu mamy sito, głównie ministra 
sprawiedliwości, więc mam nadzieję, że tych skarg 
nie będzie bardzo, bardzo dużo, ale trochę może być.

(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Pani Prezes! Ja króciutko. Jeżeli 

pani prezes może odpowiedzieć, to proszę o odpo-
wiedź, a jeżeli nie, to może kiedyś przy okazji. Chodzi 
mi o kwestię porównania tych tożsamych modeli 
funkcjonowania sądownictwa w Polsce i w Hiszpanii.

(Senator Bogdan Borusewicz: KRS.)
Tak, powoływania do KRS, ale i całego systemu. 

Pan minister mówił o tożsamych modelach. No, mamy 
opinię pana ministra jako pracownika naukowego. 
Ale ciekaw jestem, czy pani profesor może coś na 
ten temat powiedzieć.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Bliżej nie mogę, ale na pewno napiszę, jak się do-

brze rozeznam. Niemniej jak tak pobieżnie sprawdza-
łam te modele, to widziałam, że rzeczywiście czasami 
są takie modele, że krajową radę sądownictwa wybie-
rają parlamenty – to chyba w Niemczech tak jest – ale 
tam grono, z którego się wybiera, jest zawsze bardzo 
wyselekcjonowane, to są najwyższej rangi politycy. 
To nie jest tak po łebkach robione, że ktoś tam coś dał, 
szesnastu było, szesnastu wybrano. Zresztą Krajowa 
Rada Sądownictwa ma bardzo poważne sprawy do 
rozstrzygnięcia, ma chronić sędziów – przykro mi 
to mówić – przed innymi władzami, ma domagać się 
właściwego traktowania sędziów w każdym wymia-
rze, no i nie może być tak, że ona nie jest wybierana 
spośród bardzo wykwalifikowanych sędziów. A jeżeli 
chodzi o Hiszpanię, to na pewno nie jest identycznie. 
My to chyba mamy w sądzie. Mamy taki dział doty-
czący prawa europejskiego i to wszystko pokażemy. 
Oczywiście dawna KRS też miała to wszystko bardzo 
dokładnie przeanalizowane. Prześlę to panu senato-
rowi, zapisuję sobie.

propozycja jak propozycja przejścia w te 7 dni na 
100% wynagrodzenia.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Komarnicki.

Senator Władysław Komarnicki:
Pani Prezes, moje pytanie – bo wiele razy w życiu 

robiłem, jako szef firmy, reorganizację – jest takie… 
Bo nie rozumiem czegoś. Reorganizację zawsze ro-
biłem od dołu, a na samym końcu robiłem w firmie 
reorganizację w kierownictwie. Dlatego nie mogę 
zrozumieć, skąd dzisiaj bierze się reorganizacja sa-
mej góry. 

Moje pytanie jest proste: ile przez ten okres wal-
ki, która ma miejsce, i podziału w naszym kraju  
– zresztą w tej Izbie doskonale to widać – zyskali-
śmy na tej reorganizacji? Ile przyspieszyliśmy roz-
praw w sądach? Jaki wolumen czasowy zyskaliśmy?  
Bo przecież wszyscy domorośli cwaniacy i politycy 
mówią: przecież my robimy wielką reorganizację. 
Na ile skorzystaliśmy na niej po tylu latach? To jest 
moje pytanie.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Panie Senatorze, ja powtórzę to, co już wielo-

krotnie mówiłam. W tej chwili w ogóle nie mamy 
do czynienia z reorganizacją wymiaru sprawiedli-
wości, ponieważ reorganizacja merytoryczna, która 
niewątpliwie jest potrzebna – bo procedury wyma-
gają przyspieszenia, kognicja sądownictwa wymaga 
zawężenia, tzn. wiele drobnych spraw powinno iść 
gdzie indziej do rozstrzygania, a nie wszystkie do 
sądu, ponieważ to by przyspieszyło postępowanie, 
gdyż jest zalew spraw, szczególnie w sądach rejono-
wych, które to sądy nie mogą sobie z tym poradzić 
– nie przyspieszyła wcale. A z danych pokazywa-
nych przez sądy powszechne, chyba i przez minister-
stwo, wynika, że jest bodaj 30-procentowe, ale nie 
jestem pewna, obsunięcie. Tak samo jest w Sądzie 
Najwyższym. To oznacza, że jest bardzo duże obsu-
nięcie orzekania. U nas wynika to na razie nie tyle 
z jakichś rzeczywistych reorganizacji w tych 3 izbach, 
które pozostały, ile z tego, że nie ma sędziów i nie ma 
sędziów delegowanych, o których stale prosimy mini-
stra sprawiedliwości. Tak że to nie ma nic wspólnego 
z reorganizacją. Na razie nie ma żadnych projektów, 
które by wskazywały na to, że będzie miała miejsce 
ta rzeczywista reorganizacja w procedurze cywilnej, 
karnej, w kognicji. Poszerza się tylko to wszystko. 
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Najwyższym reorganizacja była tylko w zakresie Izby 
Wojskowej. I ci sędziowie z Izby Wojskowej, którzy 
zostali przeniesieni w stan spoczynku, dostali właśnie 
100-procentowe wynagrodzenie, ale tylko do sześć-
dziesiątego piątego roku życia, no bo takie były wtedy 
przepisy. Z kolei art. 183 mówi o powołaniu mnie na 
kadencję 6-letnią. I do tej pory nikt nie mówił o tym, 
że zaszła taka reorganizacja, że można mnie wysłać 
w stan spoczynku.

(Senator Artur Warzocha: Dziękuję, ale dopytam: 
a zmiana ustroju?)

Nie było zmiany ustroju Sądu Najwyższego, nikt 
się na to nie powoływał. I teraz, jeśli chodzi o te 
100%, to w uzasadnieniu też nikt się nie powołuje 
na to, że to jest zmiana ustroju sądu i że dlatego moż-
na zostać w stanie spoczynku ze 100-procentowym 
wynagrodzeniem. No, tak to nazwijmy.

Wicemarszałek Adam Bielan:

Pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Otóż chciałbym najpierw wyrazić pewną opinię. 

Pani tak dość żartobliwie się tutaj o panu premierze 
wypowiedziała, a to jednak w Senacie chyba trochę 
nie wypada.

(Senator Piotr Zientarski: O jakim premierze?)
A moje pytanie jest następujące. Pani w odpo-

wiedzi na pytania powiedziała, że nie skierowała 
ustawy do Trybunału Konstytucyjnego ze względu na 
brak zaufania do tegoż Trybunału Konstytucyjnego. 
Otóż nie ma wątpliwości, że mamy pewne obowiąz-
ki wobec państwa, przynależne pewnym urzędom 
i pełnionym funkcjom. I mam takie przekonanie, że 
brak zaufania nie może być powodem zaniechania 
działań, które powinny wynikać z obowiązku wobec 
państwa. Jeżeli pani uważała, że ta ustawa nie speł-
nia, czy nawet miała podejrzenie, że nie spełnia… to 
powinna ją skierować do Trybunału Konstytucyjnego. 
Tak więc to jest jednak nadwyrężenie obowiązków 
wobec państwa.

Bardzo bym prosił o odpowiedź na pytanie, czy 
ma pani takie zdanie w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Jeżeli można, to poproszę pana o przypomnienie 

mi, kiedy żartobliwie powiedziałam coś o premierze.
(Senator Kazimierz Wiatr: No, na temat tego, że 

nie jeździł do Brukseli czy…)
To nie premier, to minister sprawiedliwości.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Warzocha.
(Senator Marek Borowski: Leszek, a więc są to 

bliźniaki, ale nie jednojajowe.)
(Senator Leszek Czarnobaj: O!)

Senator Artur Warzocha:

Szanowna Pani Profesor, mamy w Polsce do czy-
nienia z dyskursem politycznym, który dotyczy Sądu 
Najwyższego, przeprowadzonej i przeprowadzanej 
nadal reformy. To jest dyskurs polityczny – nazwijmy 
to tak eufemistycznie – chociaż on przybiera nieraz 
różne inne, nieciekawe oblicza. No i są 2 odmienne, 
przeciwstawne zdania, są zwolennicy obecnej regu-
lacji i jej przeciwnicy.

Ale wróćmy do ustawy zasadniczej, do art. 180.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Przepraszam bardzo. Ale chodzi o Sąd 
Najwyższy, tak?)

Mówimy o Sądzie Najwyższym. Ustawa zasadni-
cza, czyli konstytucja…

(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: No, to wiem, to jest konstytucja.)

Mam na myśli art. 180 ust. 5, w którym jest napisa-
ne – na co powołują się zwolennicy obecnie obowią-
zującej regulacji – że w razie zmiany ustroju sądów 
lub zmiany granic okręgów sądowych wolno sędziego 
przenieść do innego sądu lub w stan spoczynku z po-
zostawieniem mu pełnego uposażenia.

Z kolei art. 183, na który często powołują się 
przeciwnicy obecnie obowiązującej regulacji, mówi 
w ust. 3, że pierwszego prezesa Sądu Najwyższego 
powołuje prezydent Rzeczypospolitej na 6-letnią ka-
dencję spośród kandydatów przedstawionych przez 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

No i jest tu wyraźna różnica. Jest delegacja ustawo-
wa z art. 180 ust. 5 konstytucji i jest ten zapis z ust. 3 
w art. 183. Ponieważ pojawiają się różne wykładnie, 
chciałbym zapytać, czy pani profesor mogłaby po-
wiedzieć…

(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: Oczywiście.)

…na czym to polega. 
Jakie argumenty przemawiają pani zdaniem za tą 

interpretacją przeciwników obecnie obowiązujących 
przepisów, czyli za niedelegowaniem tych kwestii do 
ustawy? Rozumie pani o co pytam?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Rozumiem, tylko myślę, że mamy do czynie-

nia z jakimś niezrozumieniem materii. Art. 180 
ust. 3 mówi o reorganizacji. W tej chwili w Sądzie 
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(prezes M. Gersdorf) go traktowania systemu prawnego naszego państwa, 
jeżeli pani prezes tak to interpretuje…)

Absolutnie nie… Przepraszam bardzo, absolutnie 
nie, Panie Senatorze. W systemie naszego państwa 
pierwsza jest konstytucja, później jest ustawa i nie 
można ustawą łamać konstytucji. (Oklaski)

(Senator Bogdan Klich: Tak jest.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Jeszcze jest brak za-

ufania. Który w kolejności jest brak zaufania, bo to 
tutaj…)

(Senator Piotr Zientarski: Zawsze jest…)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Bardzo dziękuję.
O ile ja dobrze rozumiem, nasza demokracja opar-

ta jest na tych 3 filarach, czyli rządzie, ustawodawcy 
i sądownictwie. No to przepraszam bardzo, ale je-
żeli większość z nas nie ma zaufania do Trybunału 
Konstytucyjnego, to nie dziwię się, że inni też nie mają.

Ale teraz chodzi mi o 2 rzeczy. I chciałby poprosić 
panią prezes nawet nie tyle ze względu na senatorów, 
bo prawdopodobnie wiedzą, ale ze względu na opinię 
publiczną… Ja sam się dowiedziałem, przyjąłem to ze 
zdziwieniem, o takim szczególe, o którym normalnie 
człowiek nie powinien… O Izbę Dyscyplinarną będę 
pytał. Idzie mi o to… Ja mam 2 pytania.

Pierwsze. Czy w europejskich krajach taka izba 
dyscyplinarna w tym systemie istnieje? I jak było do 
tej pory, w jaki sposób sędziowie byli dyscyplinowa-
ni? Bo zdarzają się takie przypadki…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój! 

Proszę o spokój!)
No, nie przeszkadzajcie mi, bo ja nie mogę się 

skupić. Dlaczego wy nie dajecie…
(Wicemarszałek Adam Bielan: Takich ma pan ko-

legów w klubie…)
Przepraszam najmocniej.
Dwa pytania. Pierwsze: czy istnieją tego rodzaju 

instytucje jak izba dyscyplinarna sędziów? Komu 
one podlegają?

Czy ich wyroki nie mogą być podważane albo 
nie można od nich apelować? A jeżeli można, to do 
kogo apelować?

I trzecie. Czy gdzieś, w jakichś demokracjach eu-
ropejskich, taka izba dyscyplinarna istnieje? I co było 
do tej pory? W jaki sposób sędziowie byli karani?

Mówię to bardzo poważnie, dlatego że było tu 
spotkanie z rzecznikiem praw obywatelskich, wielu 
sędziów w tej chwili podlega… I Izba Dyscyplinarna 
zajmuje się ich sprawami. Dziękuję.

(Senator Piotr Zientarski: Tu chodziło o przed-
stawiciela…)

W ogóle o przedstawiciela rządu, broń Boże, o… 
Ale to i tak było…

(Senator Kazimierz Wiatr: Jasne, sprawdzę w ste-
nogramie. Jeśli się mylę, to przeproszę. Nie potrafię 
w tej chwili się odnieść.)

Nie, na pewno chodziło o przedstawiciela rządu…
(Głos z sali: Ale nie ma problemu…)
…ale może pan sprawdzić.
W Trybunale Konstytucyjnym według mojego 

osądu zasiadają także dublerzy, więc to moje zaufanie 
może być troszkę nadwyrężone.

W każdym razie ja nie mam obowiązku pytać 
Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle nie ma takiego 
obowiązku, ale mam obowiązek stosować konstytu-
cję. Jeżeli konstytucja mi powiedziała, że ja mam stać 
na straży wymiaru sprawiedliwości przez 6 lat, i ja 
przysięgałam także przed Bogiem, że to będę robić, 
to to jest dla mnie wyznacznik. (Oklaski)

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, jed-
nak ad vocem, chciałbym dopytać.)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Wiatr:
Bo może niepotrzebnie ten pierwszy wątek wpro-

wadziłem, on tutaj być może pewne zamieszanie 
wprowadził.

Mimo wszystko pani powiedziała, że bezpośred-
nim powodem zaniechania skierowania tego do try-
bunału był brak zaufania. W tej chwili ta wykładnia, 
że to było takie przekonanie i nie ma obowiązku, 
jest zupełnie inną materią. Ja posługuję się ścisłym 
cytatem, który w tej Izbie został w ciągu ostatnich 
2 godzin wypowiedziany. Dlatego prosiłbym o usto-
sunkowanie się do tej sprawy.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Podałam 2 powody. Pierwszy taki, że nie mam za-

ufania. Teraz uzupełniam: że zasiadają tam dublerzy 
i mam prawo nie mieć zaufania. Ale to nie wyznacza 
kolejności, tego, że ten jest najważniejszy, a ten drugi 
mniej ważny. Drugi powód jest taki, że respektuję 
konstytucję i uważam, że ustawą ustawodawca nie 
mógł zmienić mojej kadencji. Takie jest moje zdanie.

(Senator Piotr Zientarski: I koniec.)
(Senator Kazimierz Wiatr: Ostatni raz chciałbym 

dopytać. Z tego wynika, że jest możliwość wybiórcze-
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Wicemarszałek Maria Koc:
Przepraszam, ale… Poproszę teraz, by pytanie 

zadał jeszcze pan senator Bobko, i potem już popro-
simy o odpowiedź.

(Senator Aleksander Bobko: Już mogę?)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Bobko:
Ja obiecuję, że to już będzie ostatnie pytanie. Nie 

chcę być namolny.
Chciałbym o taką sprawę zapytać, Pani Prezes, Pani 

Profesor. Bo przyznam się, że jestem w stanie przy-
jąć, powiedzmy, taką pozycję, iż w sprawie skrócenia 
kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego teore-
tycznie – bo to jest faktycznie napisane w konstytucji, 
literalnie – można stać na stanowisku, że stosujemy 
konstytucję wprost. Ale chciałbym… Tutaj koleżanki 
i koledzy z opozycji twierdzą, że problem polskiego 
sądownictwa i reformy polega nie tylko na skróceniu 
kadencji pierwszego prezesa, ale także na szeregu in-
nych rzeczy. Wszystko jest w ruinie. Prawda? 

Mamy niekonstytucyjną Krajową Radę Sądo-
wnictwa, mamy działające na podstawie ustawy 
niezgodnej z konstytucją sądy powszechne. Inne 
zapisy dotyczące Sądu Najwyższego także są kwe-
stionowane.

(Senator Bogdan Klich: Trybunał Konstytucyjny.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę. 

Pytanie, Panie Senatorze.)
Teraz pytanie. Czy pani prezes podziela to zda-

nie? Czy według pani ustawy o KRS i o sądach 
powszechnych oraz inne zapisy dotyczące Sądu 
Najwyższego także są wątpliwe konstytucyjnie – bo 
może uważa pani, że tylko ten jeden zapis, dotyczący 
kadencji pierwszego prezesa jest niekonstytucyjny 
– a jeżeli tak, to ponawiam pytanie o to, dlaczego 
tych innych ustaw nie skierowała pani do Trybunału 
Konstytucyjnego? Podzielam tutaj zdanie pana pro-
fesora Wiatra. Jeżeli konstytucja daje instytucji czy 
organowi prawo kierowania pytań do Trybunału 
Konstytucyjnego i ten organ, osoba widzi, że coś 
w danej materii dzieje się nie tak, to ma nie tylko 
prawo, ale i obowiązek skierowania do Trybunału 
Konstytucyjnego właściwego pytania.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, Panie Senatorze. Minuta już dawno minęła.
(Senator Aleksander Bobko: Dziękuję.)
Proszę bardzo, Pani Prezes.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Jeżeli chodzi o niewłaściwe regulacje dotyczą-

ce KRS… Ustawa o Sądzie Najwyższym jest już tu  

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:

Może odpowiem od tyłu jakby. Do tej pory był wy-
dział dyscyplinarny w Izbie Karnej i on zajmował się 
postępowaniami dyscyplinarnymi sędziów, prokurato-
rów i jeszcze innych zawodów prawniczych – a przez 
jakiś czas też np. zawodów lekarskich. W tej chwili 
zrobiono Izbę Dyscyplinarną. Ale nie to jest istotne, 
bo to, czy jest wydział, czy jest izba, jest obojętne. Tu 
istotne jest to, jakie w ogóle – i o tym pewnie rzecznik 
mówił – czy też jak duże uprawnienia w postępowa-
niu dyscyplinarnym ma minister sprawiedliwości, 
prokurator generalny. A może on wprowadzać swoich 
rzeczników dyscyplinarnych, może nakazywać im 
pewne działania… I to jest niepokojące, że minister 
sprawiedliwości, jednocześnie prokurator generalny, 
ma tak ogromną władzę w przypadku postępowań 
dyscyplinarnych pierwszoinstancyjnych. A w Sądzie 
Najwyższym to już jest postępowanie odwoławcze.

Jak jest w innych krajach? Nie wiem. Ale tu znowu 
mogę odpowiedzieć – choć niewątpliwie takie sądy 
dyscyplinarne mogą być – że tu nie chodzi o istnienie 
takiego sądu bądź brak, tylko tu chodzi o całą proce-
durę, która daje bardzo duże uprawnienia ministrowi 
sprawiedliwości, a jednocześnie prokuratorowi gene-
ralnemu. To właśnie to jest niezdrowe.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Pan senator Żaryn.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Sędzio, ja muszę podrążyć temat 

zaufania, nadal do pani i do Sądu Najwyższego, skoro 
już umówiliśmy się, że można nie mieć zaufania do 
niektórych instytucji w państwie polskim. 

Moje pytanie w związku z tym brzmi następująco. 
Biorąc pod uwagę to, co pani mówi, czy mogłaby 
pani wymienić ustawy i konkretne ich zapisy, a także 
powstające na bazie tych zapisów instytucje, które 
by pani określiła jako – przepraszam za słowo, ale 
lepszego nie umiem znaleźć – normalne? I z drugiej 
strony, czyli nienormalne? I czy to miałoby oznaczać, 
że te w pani klasyfikacji nienormalne są na tyle nie-
wiarygodne, że nie będzie pani przestrzegała prawa 
związanego z ich istnieniem?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Nigdy nie robiłam takiej klasyfikacji, Panie 

Senatorze…
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(prezes M. Gersdorf) do Trybunału Konstytucyjnego, bo naprawdę bardzo 
wiele czasu poświęciliśmy na to, żeby wykazywać, 
jakie są błędy, nie tylko w naszej ustawie, ale także 
w innych ustawach, nazwijmy to, sądowych. To nigdy 
nie zostało przyjęte i ja nad tym ubolewam, dlatego 
że można było to poprawić. Pan senator sam dobrze 
wie, że ustawę o Sądzie Najwyższym też można było 
poprawić. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Teraz pytanie zadaje pan senator Czerwiński, a po-

tem pan senator Żaryn.
Tak? Jeszcze raz, Panie Profesorze?
Dobrze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek…)
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Czy…)
Wiem, Pani Prezes, ale państwo senatorowie chcą 

zadać pytania. Mają takie prawo.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Mają takie prawo. Dobrze.)
Proszę bardzo. Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Jeszcze raz.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Prezes!
Ciąg dalszy kwestii związanych ze stosunkiem 

ustawy do konstytucji. Otóż w ustawie o Sądzie 
Najwyższym w art. 75 w §1, który mówi o karach 
dyscyplinarnych dla sędziów Sądu Najwyższego, 
w pkcie 4 jest kara usunięcia z zajmowanej funkcji, 
a w pkcie 5 – złożenie sędziego z urzędu, oczywiście 
po bardzo ostrych, nazwałbym to, deliktach dyscy-
plinarnych. 

Pytanie jest takie: wobec tego zgodnie z pani rozu-
mowaniem jak to jest? Czy można pierwszego prezesa 
Sądu Najwyższego – mówimy oczywiście abstrakcyj-
nie, o prawie, a nie o poszczególnych przypadkach 
– ukarać dyscyplinarnie usunięciem z zajmowanej 
funkcji lub złożeniem sędziego z urzędu? Bo jeśli 
tak, to co z 6-letnią kadencją?

(Wesołość na sali)
No, słyszałem cały czas, że to ma charakter bez-

względny.
(Rozmowy na sali)
Bo przypominam, że art. 75 o ukaraniu to jest 

artykuł ustawy, a nie konstytucji. I to pytanie to jest 
ciąg dalszy poprzedniego.

Pani Prezes, tu były różne osoby, które wypowia-
dały różne stanowiska, ale na ogół starały się unikać 
żargonu dziennikarskiego. Otóż sformułowanie „sę-
dziowie dublerzy” to jest żargon dziennikarski, ob-
raźliwy także dla sędziów, czyli ludzi z pani profesji. 

częściowo poprawiona, nazwijmy to. Był szereg opinii 
Sądu Najwyższego, które są na stronie internetowej. 
Bardzo wyraźnie pokazywaliśmy, na czym polega 
np. brak konstytucyjności ustawy o Krajowej Radzie 
Sądownictwa. Jeżeli chodzi o ustawę o sądach po-
wszechnych, to tutaj kwestia zasadnicza to jest ta 
kwestia, o której mówiłam, czyli nadzór administra-
cyjny ministra sprawiedliwość. Ten nadzór wykracza 
daleko poza równoważenie się władz i powoduje, że 
sędziowie nie są… mogą nie być niezawiśli. Na tym 
to polega. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
(Senator Aleksander Bobko: Przepraszam…)
Chciałby pan dopytać?
(Senator Aleksander Bobko: Chciałbym dopytać, 

jeśli można, bo…)
Proszę bardzo.

Senator Aleksander Bobko:
Skoro potwierdza pani profesor, że szereg ustaw 

jest niezgodny z konstytucją, to ja ponawiam pytanie. 
Dlaczego nie zostało to skierowane do Trybunału 
Konstytucyjnego? 

Według mojej wiedzy kompetencje Sądu 
Najwyższego nie są…

(Senator Bogdan Klich: …Skierowane do Senatu 
między innymi.)

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Sąd Najwyższy nie ma kompetencji do, jak to się 

określa, władczego rozstrzygania sporów konstytu-
cyjnych. Może wyrażać opinię…

(Senator Piotr Zientarski: Nie ma takiej potrzeby.)
…ale nie ma władzy rozstrzygania, czy dana usta-

wa jest konstytucyjna, czy nie. Jeżeli zorientowaliście 
się państwo i daliście wyraz temu, że te ustawy są nie-
konstytucyjne, to dlaczego odpowiednie zapytania nie 
zostały skierowane do Trybunału Konstytucyjnego?

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Panie Senatorze, ustawa o KRS była skierowana 

przez poprzedni KRS do Trybunału Konstytucyjnego, 
a następnie wycofana. Jeżeli chodzi o ocenę tych 
wszystkich zmian, które były dokonywane przez pół-
tora roku czy 2 lata, to były one bardzo wnikliwie 
analizowane w opiniach Sądu Najwyższego. Myślę, 
że największą odpowiedzialność za przyjęcie ta-
kich rozwiązań ma parlament. Proszę nie zarzucać 
Sądowi Najwyższemu, że jeszcze nie zgłosił sprawy 
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(senator J. Czerwiński) mniej więcej liczbę spraw tych 23 sędziów rozpatru-
je w skali roku? Bo skoro taką walkę prowadzimy, 
tyle miesięcy czy lat, to zawsze powstaje pytanie  
– jak to Rzymianie mówili: de minimis praetor non 
curat – czy w ogóle warto prowadzić całą tę wojnę, 
która już tak długo trwa. Bo można było to na samym 
początku troszeczkę inaczej rozstrzygnąć. Ja zresztą 
zwracałem uwagę na te niebezpieczeństwa, które się 
zrealizowały teraz w postępowaniu przed trybunałem 
w Luksemburgu.

Wicemarszałek Maria Koc:
Proszę bardzo, Pani Prezes. Udzielam pani głosu.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Pan senator Czerwiński mówi o moim żargonie. 

Ja uważam, że być może mój język jest często taki 
mniej elegancki, ale myślę, że to jest raczej język uni-
wersytecki. Ja większość czasu byłam nauczycielem 
akademickim i taka jest moja wada, że trochę skracam 
dystans w tych rozmowach, za co przepraszam, jeżeli 
uraziłam kogokolwiek.

Gdybym była skazana dyscyplinarnie, to oczywi-
ście wtedy nie mogłabym piastować funkcji sędzie-
go, na mocy wyroku, i nie mogłabym być prezesem 
Sądu Najwyższego czy pierwszym prezesem Sądu 
Najwyższego. No ale to by było na mocy wyroku…

(Głos z sali: Ustawy?)
Nie, wyroku. Wyroku.
A tutaj ustawa wprowadziła bez powodu coś, co 

jest sprzeczne z konstytucją.
Pan senator Żaryn nie ma do mnie zaufania. No, 

bardzo mi przykro. Nigdy nie postawiono mi takiego 
zarzutu, że źle orzekałam, że robiłam coś źle, nie-
właściwie.

No, 23 sędziów Sądu Najwyższego… Ile mogłoby 
być tych spraw? Ja bym musiała tak izbami iść. Ile 
tych różnych spraw rocznie jest w jednej izbie? No, np. 
7 tysięcy. A jest tam czterdziestu paru sędziów, no to 
proszę sobie podzielić. Ja nie umiem tego podzielić. 
Czterdzieści, dwadzieścia… Tak? (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy są jeszcze pytania do pani prezes?
(Głos z sali: Nie ma.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jedno krótkie pytanie.)
Proszę.

Senator Jerzy Fedorowicz:
Chodzi mi tylko o to, czy skarga nadzwyczajna 

istnieje w innych demokracjach i czy nie jest ona…

Przyznam, że nawet w takiej największej, zapalczy-
wej dyskusji w Senacie takiego żargonu nie używamy.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Jak to nie?)
(Senator Piotr Zientarski: Cały czas używamy.)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Przepraszam, ja mówię o Klubie Parlamentarnym 

„Prawo i Sprawiedliwość”. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Czy pan już skończył, Panie Senatorze?
Bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Brawo.)
Bardzo dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Tak, ja wiem, że pan prof. Żaryn…
Ale prosiłabym o takie mniej żywiołowe reakcje, 

bo, Szanowni Państwo, możecie się nie zgadzać z py-
taniem, z wypowiedzią pana senatora, ale wyśmiewa-
nie pana senatora w trakcie posiedzenia…

(Głos z sali: Przepraszamy.)
Naprawdę jest to bardzo nieeleganckie.
Pan prof. Żaryn, a potem pan senator Zbigniew 

Cichoń.
(Rozmowy na sali)
Będę grupowała pytania po 3, Szanowni Państwo.
Proszę bardzo.

Senator Jan Żaryn:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Sędzio, nawiązuję do poprzednie-

go swojego pytania. Ja rozumiem, że pani nie robi kla-
syfikacji ustaw i ich poszczególnych zapisów z punk-
tu widzenia normalności i nienormalności, ale pani 
doskonale wie, że ja nie o to pytałem, tylko o to, czy 
pani – bo niestety nie mam zaufania w tym zakresie 
– będzie rzeczywiście jako sędzia Sądu Najwyższego 
przestrzegać wszystkich dziś obowiązujących ustaw 
w Polsce. Bardzo często mówi pani nam tutaj dzisiaj, 
że są takie zapisy i takie instytucje, które powinien 
Sąd Najwyższy traktować jakoś inaczej, wedle innego 
klucza niż klucz praworządności wewnątrzpaństwo-
wej. Proszę mi dać szansę, żebym ja miał zaufanie 
do Sądu Najwyższego.

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

Senator Zbigniew Cichoń:
Pani Prezes, ponieważ w sprawie chodzi o 23 

sędziów, to czy mogłaby pani prezes podać, jaką 
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(senator J. Fedorowicz) (Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 
Gersdorf: Jedno pytanie. Tylko pana senatora…)

Senator Fedorowicz…
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Ale wycofał…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: …Zaliczone.)
No dobrze. Nie udzieliłam głosu, ale…
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: To ja zapiszę…)
Dobrze, Panie Senatorze. Myślę, że to już będzie 

ostatnia tura pytań.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
Proszę bardzo.

Senator Artur Warzocha:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowna Pani Profesor, mam do pani pytanie. 

Obserwuje pani to, co dzieje się dzisiaj na tej sali, 
zachowania senatorów z Platformy Obywatelskiej, 
którzy pozwalają sobie… No, oczywiście każdy ma 
prawo bić brawo, każdy ma prawo wyrażać, rów-
nież w sposób niewerbalny, swoje emocje i uczu-
cia, ale mimo wszystko pewien kanon zachowań 
tutaj, na tej sali, obowiązuje. I senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości starają się w ramach tego wła-
śnie kanonu zachowywać. Usłyszeliśmy już tutaj… 
Może to było trochę off the record, bo np. pan senator 
Czarnobaj nie był uprzejmy włączyć mikrofonu, kiedy 
odnosił się do cech fizycznych premiera i ministra 
sprawiedliwości, kiedy mówił, że wszyscy stamtąd 
są tacy sami…

(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie na 
temat, Panie Senatorze. Bardzo proszę, jest już późny 
wieczór. Proszę o pytanie na temat.)

No, państwo z Platformy Obywatelskiej mają już 
pewien dorobek. Wasz lider też używał języka odhu-
manizowującego takich ludzi jak my, porównując…

(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Zdradzieckie mor-

dy…)
(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
Już, już kończę.
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o pytanie do 

pani prezes w związku z ustawą lub jej wystąpie-
niem.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę.)
Nazywał nas PiS-owską szarańczą i wielu obec-

nych tutaj senatorów wtedy, na ten konwencji właśnie, 
klaskało, biło brawo swojemu liderowi. Nie wycofa-
liście się państwo z tego.

(Wicemarszałek Maria Koc: Pytanie, Panie Se-
natorze…)

Tak więc pytanie do pani profesor jest takie: czy 
pani zgadza się na to, aby dyskurs publiczny, wśród 

(Wicemarszałek Maria Koc: Panie Senatorze…)
…elementem nacisku politycznego.

Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, sam udzielił pan sobie głosu.
(Głos z sali: No właśnie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: A, przepraszam, my-

ślałem, że pani marszałek patrzyła na mnie.)
A nie, ja patrzyłam na pana profesora, który też 

chce zadać pytanie.
(Senator Władysław Komarnicki: Przystojniejszy 

jest.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: No, już poszło. To ja 

przepraszam.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Stanisławek:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Prezes, bardzo dziękuję za to, że pani podkre-

śliła zaufanie do Senatu, ponieważ my podejmujemy 
tutaj bardzo trudne i ważne decyzje. I teraz mam takie 
pytanie do pani prezes. Jeżeli my podjęliśmy decyzję 
zgodną z konstytucją, z art. 180 ust. 4, który mówi, 
że ustawa określa granicę wieku, po osiągnięciu któ-
rego sędziowie przechodzą w stan spoczynku, jeżeli 
określiliśmy warunki pozostania na stanowisku… 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego ci sędziowie nie 
mieli zaufania do nas i do naszej ustawy. Część zakwe-
stionowała tę ustawę, cześć zgodnie z ustawą złożyła 
odpowiednie dokumenty, skorzystała z możliwości 
pozostania. Ja już nie poruszam art. 183 ust. 3, odno-
szącego się do pierwszej prezes Sądu Najwyższego. 
Powiedziałbym, że to jest jakaś kontrowersja, w po-
rządku, ale nie rozumiem, dlaczego sędziowie nie 
mieli do nas zaufania.

(Wicemarszałek Maria Koc: Bardzo dziękuję…)
Bo gdyby…
(Wicemarszałek Maria Koc: Tak?)
…mieli zaufanie, w zasadzie ta dzisiejsza ustawa 

nie byłaby potrzebna.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze, dziękuję.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Ustawa…)
Pani Prezes, chwileczkę…
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Przepraszam.)
To jest blok pytań. Były już 2 pytania.
Trzecie chce zadać pan senator Artur Warzocha. 

Tak?
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(senator A. Warzocha) trzebnie spowodowała, że taki sędzia został usunię-
ty, stał się usuwalny. Stąd była taka różnica działań 
sędziów, ale i taka ocena ustawy.

Sędziowie niejednokrotnie mówią, że jakaś ustawa 
jest nie do końca… i że trzeba dokonać interpretacji. 
Nie wszystkie ustawy są doskonałe, ale w przypadku 
niektórych można dokonać interpretacji, a w przy-
padku niektórych nie można. Tak że to nie jest brak 
zaufania do parlamentu, tylko to jest zimna wiedza 
prawnicza. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Pani Prezes. Bardzo dziękuję.
(Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego Małgorzata 

Gersdorf: Dziękuję bardzo, Pani Marszałek. Dziękuję 
państwu za uwagę.)

Słucham pana. Jeszcze pytanie?
(Senator Leszek Czarnobaj: Nie, broń Boże, Pani 

Marszałek.)
(Głos z sali: Nie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, je-

śli pani marszałek pozwoli… Z ust pana senatora 
Warzochy padło moje nazwisko i chciałbym coś spro-
stować.)

To bardzo proszę, ale szybko.

Senator Leszek Czarnobaj:
No pewnie.
Panie Senatorze, ja bardzo prosiłbym pana se-

natora – panie tutaj notują, co pada z sali, jest też 
nagłośnienie – o odnalezienie fragmentu, kiedy ja, 
Leszek Czarnobaj, mówię cokolwiek złego o cechach 
kogokolwiek. Już nie wspominam o panu premierze. 
Bardzo bym o to prosił.

(Senator Robert Mamątow: O moich mówiłeś.)
(Senator Artur Warzocha: Czy mogę?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Nie, nie może pan.
Szanowni Państwo, ucinam tę dyskusję.
Przechodzimy do dalszego etapu porządku obrad.
Informuję, że pierwsza prezes Sądu Najwyższego 

zobowiązała się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez pana senatora Leszka 
Czarnobaja.

Otwieram dyskusję.
Szanowni Państwo, o zabranie głosu poproszę 

pana senatora Bogdana Klicha.

Senator Bogdan Klich:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

osób zaufania publicznego, miał taki charakter, i czy 
pani uważa, że na tej bazie można budować autorytet 
Sądu Najwyższego i prezesa Sądu Najwyższego, sko-
ro cieszy się poparciem osób, które potrafią się w ten 
sposób zachowywać?

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Artur Warzocha: Dziękuję.)
Czy będą jeszcze jakieś pytania do pani prezes? 

Nie.
Dobrze. Zamykam ostatnią turę pytań.
Pani Prezes, proszę o odpowiedź.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 
Małgorzata Gersdorf:
Może zacznijmy od ostatniego pytania. Autorytet 

Sądu Najwyższego jest niepodważalny i nie buduję 
go na żadnej opcji politycznej.

Jeżeli chodzi o skargę nadzwyczajną, o pytanie 
pana senatora Fedorowicza, to w Sądzie Najwyższym 
jest jedna skarga nadzwyczajna. To oczywiście burzy 
system rozstrzygania spraw, bo to jest czwarta instan-
cja. Takich instrumentów raczej nie przewiduje się 
w szeroko rozumianym prawie europejskim.

Pan senator Stanisławek pytał, dlaczego sędziowie 
nie mają zaufania do ustaw, które żeście uchwalili, 
ustaw o Sądzie Najwyższym, i domagają się pracy 
do siedemdziesiątego roku życia. Tak to rozumiem. 
Ci, którzy byli w trakcie…

(Senator Andrzej Stanisławek: Jedni tak, inni nie.)
Jedni tak, inni nie. Niektórzy się dostosowali i wy-

stąpili do pana prezydenta o zgodę na dalsze zajmo-
wanie stanowiska. I bardzo dobrzy sędziowie, wybitni 
nie dostali tej zgody. Prawdopodobnie żałowali, że 
o nią wystąpili. Było 2 naprawdę wybitnych sędziów 
Sądu Najwyższego, którzy bez żadnego uzasadnienia 
nie dostali zgody, także od KRS. Część sędziów się 
odwołała.

Jeżeli chodzi o tych, którzy to kontestowali, któ-
rzy zdecydowali się to kontestować… Sędziowie nie 
mają w swojej naturze jakiegokolwiek kontestowa-
nia decyzji władzy. Naprawdę. To są osoby, które 
pracują w ciszy gabinetów i które wyrażają swoje 
zdanie w wyrokach. Tak działo się całe lata. A tutaj 
jest tak… Myśmy pisali w opinii do ustawy o Sądzie 
Najwyższym, że nie można, tak potocznie mówiąc, 
zmieniać reguł w trakcie gry. Można było wprowa-
dzić niższy wiek emerytalny tak, jak teraz się to robi, 
ale w przypadku tych starszych sędziów nie można 
było tego zmienić, bo sędzia, według konstytucji, jest 
nieusuwalny. Zmiana tej reguły gry zupełnie niepo-
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(senator B. Klich) Sprawiedliwości Unii Europejskiej oczekuje od pol-
skiego rządu, zawieszenia jakich przepisów oczekuje 
do czasu wydania ostatecznego wyroku. Tak więc 
proszę nam nie wmawiać, że powodem procedowania 
tej ustawy, i to w takim tempie, jest wykonywanie 
postanowienia zabezpieczającego. No, oczywiście 
nie jest nim także wasza troska o praworządność, no 
bo nikt nie uwierzy w to, że się nawróciliście w cią-
gu tak krótkiego czasu na zasady państwa prawa, 
skoro je łamiecie od 3 lat. No, nie jest nim tym bar-
dziej troska o konstytucję, bo ani rachunku sumienia 
nie zrobiliście, ani nie ma mocnego postanowienia 
poprawy, ani nie powiedzieliście, że zamierzacie 
przestrzegać konstytucji. Zresztą nieprzypadkowo 
pytałem o to i wczoraj na posiedzeniu komisji, i dzi-
siaj na posiedzeniu komisji panów ministrów. I oni 
obaj uważają, że tu nie o konstytucję chodzi, że nie 
zgodność ustawy z konstytucją jest powodem jej no-
welizacji. Oni uważają, że tamta ustawa, którą w tej 
chwili w dużej części chcecie uchylać, jest konsty-
tucyjna. Dalej tak uważają obaj wiceministrowie. 
A więc nie troska o konstytucję, tylko, jak mówią, 
lojalność, albo też podporządkowanie się wyrokom 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. No, to 
dosyć skomplikowany wywód muszę powiedzieć, bo 
zarzucaliście obecnej opozycji, że przez lata padała 
na kolana, co było nieprawdą, ale tak jak wy leżycie 
w tej chwili przed Trybunałem Sprawiedliwości na 
łopatkach, to chyba jeszcze nikt nie leżał… (Oklaski) 
…na własne życzenie, na własne życzenie. I po to 
tylko, żeby nie przyznać się do tego, że chcecie zrobić 
krok w tył ze względu na zgodność ustawy o Sądzie 
Najwyższym z konstytucją, wolicie, z czystego prag-
matyzmu, podporządkować się temu postanowieniu 
zabezpieczającemu. A więc nie o zasady tutaj chodzi, 
tylko o czystą pragmatykę. To jest po prostu czysta 
polityka, która w tej chwili wychodzi na jaw.

Otóż uważam, że to jest sukces tych, których w tej 
chwili za naszymi oknami nie ma. To jest sukces 
przede wszystkim tych, którzy w czasie tych wszyst-
kich zamachów na praworządność, którą stosowali-
ście od 3 lat, stali tutaj pod oknami, dzień w dzień, 
noc w noc w lipcu, w listopadzie i w grudniu. To 
jest sukces tych wszystkich, którzy są obywatelami 
świadomymi swoich praw i świadomymi tego, że 
przestrzegania tych praw oczekują. I wydaje mi się, 
że razem z nimi uda nam się następne kroki wykonać. 
Dlatego chciałbym, żebyście wiedzieli, że na tym 
nie poprzestaniemy, że będziemy walczyć o to, aby 
także Krajowa Rada Sądownictwa na powrót pełniła 
swoją konstytucyjną funkcję gwaranta niezawisło-
ści sędziowskiej, bo teraz nie pełni, żeby Trybunał 
Konstytucyjny znów mógł rzetelnie i obiektywnie 
orzekać o tym, co jest zgodne albo niezgodne z kon-
stytucją, a nie był tylko wydmuszką tego nowego 
systemu politycznego. Zapewniam was, że na tym 

Dobrze, że mamy już za sobą fazę zadawania pytań, 
bo przynajmniej możemy się podzielić między sobą 
i z naszymi gośćmi tym, co o tej ustawie sądzimy.

Pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego już dzię-
kowałem. Chciałem dołączyć do tych podziękowań 
życzenia, życzenia na przyszłość: aby pozostała pani 
wierna tym wartościom i tym zasadom, o które śro-
dowisko sędziowskie toczy tak zażartą walkę w ciągu 
ostatnich kilkunastu miesięcy, przeciwstawiając się 
PiS-owskiemu zamachowi na wartości niezależnego 
sądownictwa w Polsce, ale równocześnie, aby udało 
się pani uniknąć włączenia w grę polityczną, która 
będzie panią próbowała dopadać, tak jak to widać 
było na tej sali.

Oczywiście, że sprawa zaufania do wymiaru spra-
wiedliwości, w szczególności do Sądu Najwyższego 
i Trybunału Konstytucyjnego, jest sprawą kluczową. 
To się przewijało w wypowiedziach, które padały 
zarówno z jednej, jak i z drugiej strony tej sali. Ale 
czy można mieć zaufanie do wymiaru sprawiedli-
wości, kiedy ustawę o Trybunale Konstytucyjnym 
zmienia się kilka razy, kiedy ustawę o ustroju sądów 
powszechnych zmienia się kilka razy i kiedy ustawę 
o Sądzie Najwyższym zmienia się po raz siódmy? To 
jest destabilizacja, a nie stabilizacja wymiaru spra-
wiedliwości. I to nie jest usprawiedliwione żadną re-
formą, bo to nie jest reforma, tylko to jest polityczne 
podporządkowywanie wymiaru sprawiedliwości. 
Z takim procesem ze strony PiS mamy do czynienia 
od 3 lat. I to nie jest normalne. A ta ustawa jest kro-
kiem do tyłu od tego skoku na wymiar sprawiedli-
wości, który zaczęliście wykonywać na początku tej 
kadencji – zwracam się do polityków PiS.

(Głos z sali: To w tamtej kadencji.)
Ale też dokładnie przeżywacie w tej chwili to 

samo, Panie Senatorze, co przeżywaliście w styczniu 
tego roku, kiedy przyjęliście, pomimo naszych prze-
stróg, pomimo ostrzeżeń ekspertów, pomimo ostrze-
żeń jednej z pań senator z klubu PiS, pani senator 
Anders, ustawę o IPN, z której później musieliście się 
błyskawicznie wycofać. To jest dokładnie taka sama 
sytuacja, ta z ustawą o Sądzie Najwyższym, jaka była 
w styczniu tego roku. Pomimo przestróg, wiedząc 
o tym, że popełniacie błąd, wielki, strategiczny błąd, 
brnęliście w ten błąd, a potem musieliście zjeść tę 
żabę, którą sami wyhodowaliście. I dokładnie taka 
sama sytuacja jest z Sądem Najwyższym.

Pytanie dla mnie jest w tej chwili tylko jedno: 
po co ten cały spektakl z tą nowelizacją, z siódmą 
nowelizacją ustawy? Przecież wbrew temu, co mówił 
pan minister Warchoł, postanowienie zabezpieczające 
stosuje się bezpośrednio. Ono zawiesza wykonywanie 
niektórych przepisów. W tekście, który może każdy 
przeczytać, jest wyraźnie napisane, czego Trybunał 
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(senator B. Klich) Sądu Najwyższego, która podobno została przerwana, 
uważa się za nieprzerwaną. Przecież to jakieś zupełne 
kuriozum! Coś, co jest inne, uważa się za jeszcze inne. 
A więc do takich absurdów państwo doprowadzacie. 
A odwracanie skutków tych zmian będzie, niestety, 
nieustannie wymagało takich łamańców prawnych.

Chciałbym, puentując, powiedzieć tak: długa dro-
ga przed nami, to jest zaledwie początek. Bo przecież 
gmach praworządnego państwa stoi na fundamencie 
niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a na 
nich oparte są filary państwa praworządnego, naszego 
państwa: Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, 
Naczelny Sąd Administracyjny, Krajowa Rada 
Sądownictwa, a poniżej sądy powszechne. Władza 
wykonawcza z całą determinacją uderzała w te filary. 
Przewróciła jeden z nich – Trybunał Konstytucyjny, 
nadwyrężyła pozostałe. My jedynie reperujemy jeden 
z tych filarów. Pozostałe są dysfunkcjonalne. Dlatego 
trzeba jeszcze wiele pracy, wiele wysiłku, żeby ład 
został w Polsce przywrócony.

Na koniec sprostowanie. Nie ma pana ministra, 
a chciałbym sprostować jego słowa. To jest oszczer-
stwo mówić, że Unia Europejska kiedykolwiek kwe-
stionowała prawa Polski czy jakiegokolwiek innego 
kraju do reformowania swojego wymiaru sprawie-
dliwości. Ktoś, kto coś takiego wypowiada i jest wi-
ceministrem sprawiedliwości, kompromituje się, bo 
kłamie przed Wysoką Izbą. Jak można? Jak można? 
Proszę państwa, nieprawdą jest, że hańbą jest upo-
minanie się, interweniowanie w Unii Europejskiej 
w sprawie przywrócenia praworządności w Polsce. 
Hańbą jest niszczenie praworządności! To jest hańba! 
(Oklaski) A obowiązkiem jest upominanie się, gdzie 
tylko można, o zapewnienie Polakom prawa do rze-
telnego sądu. I nie jest prawdą, że Unia Europejska 
nie ma uprawnień do tego, by interweniować w spra-
wie łamania praworządności w Polsce, bo jesteśmy 
częścią europejskiego systemu prawnego, jesteśmy 
Europejczykami i nie możemy mieć gorszych upraw-
nień, gorszych możliwości dochodzenia swoich praw 
niż wszyscy inni w Unii Europejskiej. (Oklaski)

Dlatego pan minister wystawił sam sobie dzi-
siaj, nie po raz pierwszy, jak najgorsze świadectwo, 
świadectwo tego, jakie ma moralne kwalifikacje do 
wpływania na wymiar sprawiedliwości w Polsce.  
To bardzo przykre. W innych krajach ktoś, kto by tak 
powiedział publicznie, przed parlamentem, w ciągu 
godziny musiałby się podać do dymisji. W Polsce 
takie standardy obecnie nie obowiązują, ale nadejdą, 
głęboko w to wierzę. (Oklaski)

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

jednorazowym sukcesie nie poprzestaniemy i prawo-
rządność w Polsce odbudujemy. (Oklaski)

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

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie sposób zacząć inaczej jak od podziękowań 

dla tych wszystkich obywateli przejętych postępu-
jącym procesem łamania prawa, zwłaszcza wtedy 
kiedy zamach poszedł już tak daleko, że sięgnął Sądu 
Najwyższego. Wciąż chyba słyszymy to: „Senatorze, 
jeszcze możesz”. Słyszymy tych ludzi. I chcę powie-
dzieć, że nie byłoby determinacji wielu polityków, 
gdyby nie poparcie zwykłych ludzi. To zwycięstwo 
jest ich zwycięstwem i dlatego ono jest ważne. Ale 
trzeba też do nich zaapelować i im powiedzieć, że 
jest to mała radość, że jest to zwycięstwo, które nie 
cieszy, dlatego że w naszej ojczyźnie spraw tak się 
nie powinno załatwiać. Również dlatego, że jest to 
tylko zwycięstwo w małej bitwie podczas ogromnej 
wojny, którą trzeba będzie jeszcze stoczyć z tymi, 
którzy tutaj – dzisiaj też! – upierali się, że to, co było 
ewidentnie łamaniem konstytucji, w ich przekonaniu 
mimo wszystko nie miało takich znamion. Znaczy 
to, że nie wyciągają oni żadnych wniosków i że będą 
się sprzeciwiać do upadłego wszystkim posunięciom, 
które będą zmierzać do przywrócenia praworządności 
w Polsce. Nie będzie to zatem łatwe zadanie.

Chciałbym też powiedzieć, proszę państwa, że ten 
cały proces przeprowadzania ustaw na raty, plasterek 
po plasterku, kawałek po kawałku… Niszczenie wy-
miaru sprawiedliwości jest dla Polski i dla polskich 
prawodawców kompromitujące. To jest wielka krzyw-
da, którą trudno będzie naprawić, także w oczach spo-
łeczeństwa, które ma prawo stracić resztki zaufania 
również do nas, do Senatu. To, czego tutaj byliśmy 
świadkami, to instrumentalizacja parlamentu, który 
zwłaszcza po stronie większości był wykorzystywany 
do tego, żeby przepychać, często nocami, przepisy, 
z których teraz trzeba się gwałtownie wycofywać. 
Dlaczego? Ze zwykłego strachu. Gdzie jest ta wasza 
odwaga? Gdzie są ci, co tu stawali i bronili tych prze-
pisów? Żaden nie staje tutaj dzisiaj. Pouciekali z sali. 
I słusznie, bo wstyd! Proszę państwa, dochodzi do 
takich kuriozalnych sytuacji, że w przypadku ustawy, 
którą mamy przed sobą, musimy przekonywać wszyst-
kich i samych siebie, że białe jest białe. No bo jakże 
to? Kadencję sędziego, która została przerwana, uważa 
się za nieprzerwaną. Kadencję pierwszego prezesa 
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Sądu Najwyższego, a oprócz tego przerwanie kaden-
cji, skrócenie kadencji sędziów na podstawie ustawy 
emerytalnej, która wprowadza stan spoczynku 5 lat 
wcześniej niż w dotychczas obowiązujących przepi-
sach. Oczywiście to by się nie ostało w Trybunale 
Sprawiedliwości, bo nie mogło się ostać. Każdy praw-
nik o tym wie! No, tylko prawnicy w Ministerstwie 
Sprawiedliwości tego nie wiedzą. Oni tego nie wiedzą. 

Ja muszę powiedzieć, że jestem tym zszokowany, 
ale nie tylko tym, bo także tym stosunkiem do Unii 
Europejskiej, do Komisji Europejskiej. Tam, w tym 
Ministerstwie Sprawiedliwości Unia Europejska na-
dal jest traktowana jako ciało obce, a nawet nie tylko 
obce, ale wrogie. Panowie, jesteśmy członkami Unii 
Europejskiej. Jeżeli tak ją traktujecie, jeżeli to środo-
wisko tak ją traktuje, to oczywiście robi to świadomie. 
Chce wyprowadzać Polskę z Unii, bo tak sprawy się 
mają. Jeżeli łamie się zasady praworządności, i do 
tego takie, które są zapisane w traktacie unijnym, to 
wyprowadza się Polskę… Unię z Polski. Na to nie 
było i nie będzie zgody.

I nie trzeba było dodatkowo tworzyć ustawy, po-
krętnej ustawy, dziwnej ustawy, która do tego nie jest 
waszą ustawą. To jest ustawa uchwalona dlatego, że 
inni mieli inne zdanie co do tego, że łamano konstytu-
cję. Ja bardzo dziękuję, że przyznaliście, że my mieli-
śmy rację, że rację mieli ci ludzie, którzy protestowali 
– tysiące ludzi podchodziły pod gmach Sejmu, pod 
Senat – że rację mieli sędziowie Sądu Najwyższego, 
którzy podejmowali uchwały w tej kwestii, że rację 
mieli sędziowie, którzy wychodzili z pytaniami do 
europejskiego trybunału sprawiedliwości…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie Mar-
szałku.)

To jest przyznanie racji tym, którzy mówili: nie 
łamcie prawa, nie łamcie praworządności!

Chcę podziękować tym wszystkim sędziom, któ-
rzy nie byli przygotowani do takiej sytuacji. Chcę im 
podziękować, bo przecież nie są to ludzie walki, to 
są ludzie sprawiedliwości. Chcę podziękować za ten 
opór, który stawiali, za to, że się nie bali. (Oklaski)

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Marszałku.)

Jestem pewien, że inni sędziowie też nie będą się 
bać. Będzie tak jak dotychczas.

(Senator Piotr Zientarski: Brawo!)
(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Pani senator Barbara Zdrojewska. Proszę.

Senator Barbara Zdrojewska:
Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie!
Przede wszystkim chciałabym przypomnieć,  

że na początku miało chodzić o reformę sądownic-

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mamy bardzo ważną ustawę. Jednocześnie mamy 

kuriozalną sytuację. Zastanawiałem się, a przecież 
widać było, były znaki w PiS, że po wyborach sa-
morządowych, które przez PiS zostały przegrane we 
wszystkich dużych, średnich i mniejszych miastach, 
przyjdzie jakaś refleksja. I przyszła taka refleksja. 
I widać było, że PiS chce się wycofać z tego konfliktu 
z Unią Europejską, tylko zastanawiałem się, jak to 
zrobi, jak to zapisze, a także nad tym, co powiedzą 
ci, którzy mówili, że to wszystko, co robiono z Sądem 
Najwyższym, a wcześniej z trybunałem, z Krajową 
Radą Sądownictwa, z prokuraturą, którzy popierali 
przejmowanie sądów, bo na tym rzecz polegała, są-
dów wszelkich szczebli… Co oni powiedzą, jak uza-
sadnią zmianę swojego stanowiska? Czy powiedzą, 
że ci, którzy krytykowali, mieli rację? Czy powiedzą, 
że złamaliśmy konstytucję? Czy w ogóle będzie jakaś 
refleksja, jakieś zawstydzenie? No, przecież słyszeli-
śmy głosy, które odpowiadały na nasze wątpliwości 
i nasze zarzuty, że łamiecie konstytucję, że przejmu-
jecie sądy, że chcecie kierować sądami, że łamiecie 
trójpodział władzy.

A to jest naprawdę dość pouczające, bo słyszę 
i słyszymy: nie ma żadnego problemu, nie było 
żadnego problemu. I to w sytuacji, kiedy słyszałem 
i wszyscy słyszeliśmy, jak prezydent, premier, mini-
ster sprawiedliwości mówili: pani sędzia Gersdorf jest 
sędzią w stanie spoczynku, nie jest już pierwszym 
prezesem Sądu Najwyższego – bo sędzia w stanie 
spoczynku z definicji nie może być przecież prezesem 
Sądu Najwyższego. No, sędzia w stanie spoczynku 
nie może być prezesem jakiekolwiek sądu, nie może 
pełnić funkcji.

Teraz ustawa zapisuje, iż kadencja pierwszej pre-
zes Sądu najwyższego nie uległa przerwaniu. To tak? 
Jeżeli tak, to po co ta ustawa? Po co taka ustawa? To 
mi trochę przypomina ustawę, którą już uchwalili-
śmy, chyba rok termu, o opublikowaniu wyroków 
Trybunału Konstytucyjnego. Pamiętamy to wszyscy. 
Pamiętamy żądania o to tysięcy ludzi i pamiętamy, 
że tutaj przedstawiono zapis ustawy, który mówi: 
wyroki należy opublikować, ale nie mają one żadnej 
mocy prawnej. I zastanawiałem się: po co to jest, po 
co w ogóle taka pusta ustawa?

Otóż postanowienie zabezpieczające Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu 
stosuje się bezpośrednio. I ono by wystarczyło. Trzeba 
było poczekać do wyroku. Po co robić te wygibasy? 
No, chyba że ci, którzy robili te poprzednie 6 ustaw 
o Sądzie Najwyższym, zdawali sobie sprawę, że 
w normalnym trybie prawnym te ustawy nie będą 
akceptowane i ulegną uchyleniu. Przerwanie zapisa-
nej w konstytucji 6-letniej kadencji pierwszej prezes 
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(senator B. Zdrojewska) są w istocie rzeczy nierozerwalne. Pamiętajcie pań-
stwo, że jeśli nasze głosowanie zwróci się przeciw 
któremukolwiek z nich, to o wolnych sądach, wol-
nych wyborach, a przede wszystkim o wolnej Polsce 
pamiętać będą jednak wolni ludzie”. Kto tak powie-
dział? Pan…

(Senator Grażyna Sztark: Prezes Zabłocki.)
…prezes Zabłocki, Stanisław Zabłocki, pan sę-

dzia, tutaj, z tego miejsca mówił o tym. I to się spraw-
dziło, bo ci wolni ludzie zadecydowali o tym. Oni 
przyszli pod Senat, oni też pojechali do Brukseli, oni 
walczyli o to z naszą pomocą – mówię o senatorach 
z tej strony. I tym ludziom, wolnym ludziom należy 
się ogromne podziękowanie. Podziękowanie należy 
się również oczywiście sędziom, którzy dali przy-
kład niezwykłej odwagi, hartu ducha, dali przykład 
wspaniałej postawy obywatelskiej i byli przykładem 
dla nas wszystkich, jak w tych czasach należy się za-
chowywać. Tym sędziom należy się podziękowanie.

Pan sędzia Zabłocki wierzył wtedy w Senat, wy-
rażał nadzieję, że prawo jest ważniejsze od umowy 
politycznej, i mówił, że kadencja pani prezes, bez 
czyjegokolwiek łaskawego gestu, jest zapisana w kon-
stytucji. Oczekiwał, że jednak zmienimy zdanie, że 
zagłosujemy inaczej. Tak się niestety nie stało. Mówił 
też o wystąpieniu, nie wymieniając z nazwiska, po-
sła Piotrowicza, który mówił o sędziach, że mieliby 
mieć mentalność służebną wobec państwa. Mówił, 
że ktoś służebny to lokaj albo parobek, i pytał, czy 
ta służebność dotyczy nas. Pytał o to, gdzie w tym 
wszystkim jest obywatel, bo ma być służebność wo-
bec obywatela, a nie wobec państwa. Bo służebni 
wobec państwa to byli sędziowie czy senatorowie 
w różnych czasach, o których dzisiaj chcielibyśmy 
nie mówić i zapomnieć.

I niestety okazało się, Szanowni Państwo, że część 
z nas źle pojmuje tę służebność. I dotyczy to też, Panie 
Ministrze, urzędników. Urzędników też obowiązuje 
służebność wobec obywatela, a nie służebność wobec 
państwa albo też, nie daj Boże, służebność wobec 
jakiejś partii albo jakiegoś prezesa.

I na końcu, już kończąc moje wystąpienie, chcia-
łabym przypomnieć, Szanowni Państwo… Bo dzisiaj 
dużo było o Trybunale Konstytucyjnym: dlaczego 
się do niego nie zwracaliśmy, dlaczego pani prezes 
się nie zwróciła itd. Zresztą to wszystko zostało wy-
jaśnione. A ja przypomnę państwu, co zrobiła pani 
premier Szydło, że tutaj, w tym miejscu, protesto-
waliśmy, pisaliśmy „Rządzie, publikuj!”. Co zrobiła 
pani premier Szydło? Ona nie opublikowała wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego. To wtedy usłyszeliśmy 
o Trybunale Konstytucyjnym, że to są opinie przy 
kawie i ciasteczkach, pamiętacie państwo.

(Głosy z sali: Tak, tak.)
No tak, tak było. Tak było. A prezes Kaczyński wte-

dy powiedział, że wyroki Trybunału Konstytucyjnego 

twa. Chciałabym też przypomnieć, że nikt z naszej 
strony nie kwestionował konieczności reformy sądów. 
Jednak nikt nie spodziewał się też tego, co nastąpiło 
później. Pan minister pewnie chciałby, żebyśmy mu 
gratulowali siódmego sukcesu z kolei w tak krótkim 
czasie, bo to już będzie siódmy sukces, ale podcho-
dząc do sprawy poważnie, trzeba powiedzieć, że tak 
naprawdę mamy do czynienia z dewastacją systemu 
sądowniczego w Polsce.

Zwróćcie państwo uwagę na to, że w sądach znisz-
czone zostały drogi awansu powiązanego z kryteria-
mi merytorycznymi. Nastąpiło upolitycznienie, wręcz 
upartyjnienie sądów. Nastąpiła likwidacja na arenie 
europejskiej autorytetu polskiego wymiaru sprawie-
dliwości. Nastąpiło też zbudowanie negatywnych 
wzorców dla najmłodszego pokolenia prawników. 
Niestety, napatrzyli się na to, tak jak nasze pokole-
nie kiedyś napatrzyło się na to, co prawnicy robili 
w stanie wojennym. Tak częste nowelizacje, a było 
ich 7, dowodzą nie tylko arogancji i instrumentali-
zmu, oczywiście również braku profesjonalizmu, ale 
też braku odpowiedzialności: odpowiedzialności za 
państwo, odpowiedzialności za prawo.

Chciałabym zwrócić też uwagę na to, że my czę-
sto przyjmowaliśmy ustawy bez poprawek, przeważ-
nie bez poprawek, o ile sobie przypominam, prawie 
wszystkie te nowelizacje były przyjęte bez poprawek. 
Co to oznacza? To oznacza też dewastację pozycji biur 
legislacyjnych Sejmu i Senatu, które zwracały na to 
uwagę, a te uwagi w ogóle, kompletnie nie były brane 
pod uwagę. Ja już oczywiście nie mówię o naszych 
uwagach i o innych uwagach, które były.

Co jeszcze? Sędziowie, o czym mówił przed chwi-
lą pan marszałek, zostali zmuszeni do aktywności 
pozazawodowej, do obrony sądów przed dewastacją, 
a przecież powinni się zajmować tym, do czego zo-
stali powołani. Awanse sędziów z problemami – ja 
już nie będę wchodziła w szczegóły – awanse, które 
nastąpiły w ostatnim czasie w różnych gremiach, sę-
dziów z problemami oznaczają, że po prostu kaprale 
bez wiedzy i autorytetu zostali generałami. Mamy 
z tym do czynienia.

I dzisiaj Polska niestety jest, razem z Rumunią, 
Białorusią, Węgrami i Bangladeszem, na tapecie Unii 
Europejskiej. Tak jest, bo w tamtych przypadkach 
pojawiały się takie rezolucje, podobne jak w naszej 
sprawie.

Ja już nie będę mówiła, bo mówiłam o tym pa-
rokrotnie, o skutkach gospodarczych, Szanowni 
Państwo, o braku zaufania do polskiego systemu 
prawnego ze strony przedsiębiorców, sądów w innych 
krajach, o tych ekstradycjach itd., itd.

3 postulaty – teraz będzie cytat pamiętny i znany 
państwu. „Wolne sądy, wolne wybory, wolna Polska 
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(senator B. Zdrojewska) europejska, która jak każda społeczność ustaliła za-
sady, których należy przestrzegać, jeśli się chce być 
jej obywatelem. Atrapą jest Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, ustanowiony po to, by był jeden, 
ostateczny sędzia, który ustali i oznajmi, kto reguł 
i zasad wspólnotowych przestrzega, a kto ich nie 
przestrzega.

(Senator Grażyna Sztark: I powinien.)
Atrapą jest w ogóle myśl o tym, by takie zasady 

ustalać. Przecież każdy jest wolnym człowiekiem i nie 
będzie ktoś w Brukseli czy w innym Luksemburgu 
mówił Polakowi, który kocha ponad wszystko wol-
ność, jak ma postępować. Dzisiaj jesteśmy świadkami 
tworzenia kolejnej atrapy. Jest nią twierdzenie, że 
uchwalając kolejną ustawę o Sądzie Najwyższym, wy-
konujemy orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wysoki Senacie, rodzi się pytanie: dlaczego rząd 
i dlaczego wy, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, 
utrzymujecie te atrapy w społecznej pamięci i świa-
domości? Dlaczego nie powiecie wprost o swoich 
ideałach? O tym, że trójpodział władzy, konstytucja, 
niezawisłe sądy polskie i europejskie są gorsze od 
wszechwładzy partyjnej. A jeżeli tego nie potraficie 
z jakichś powodów powiedzieć, to dlaczego dzisiaj nie 
przyjmujecie do wiadomości orzeczenia Trybunału 
Sprawiedliwości, tylko próbujecie zniekształcać rze-
czywistość niepotrzebną i kaleką ustawą?

Ja wiem, Wysoki Senacie, dlaczego. Bo wstyd 
wam i boicie się przyznać, że mimo ostrzeżeń wysy-
łanych również przez nas, przez opozycję politycz-
ną, ale także przez ekspertów, konstytucjonalistów 
i akademików poza aspektem ustrojowym narażacie 
Polskę i Polaków na miliardowe straty.

I wcale się nie dziwię, że się tego wstydzicie i bo-
icie, bo tam, gdzie pojawiają się realne pieniądze, tam 
kończy się świat atrapy. Miliardowych kar nie da się 
zagłuszyć opowieściami o mandacie otrzymanym 
przez suwerena. Miliardowe kary czy nieuchron-
ny w tej polityce polexit zabolą jak ugryzienie psa. 
Zabolą także waszych wyborców.

Wysoki Senacie, ustawa o Sądzie Najwyższym 
nie ma żadnego merytorycznego powodu. Jest nie-
potrzebna, a nawet szkodliwa, ale nie jest bezcelowa 
– ma służyć temu, by nie pokazywać narodowi, że 
rząd musi się wycofać. Jest potrzebna po to, by można 
było dalej wmawiać Polakom, że nie pękamy przed 
Unią, tylko coś tam dla picu poprawimy, bo szkoda 
nam czasu na tłumaczenie tym z Luksemburga czy 
Brukseli, którzy nie przeżyli, tak jak my, bohatero-
wie w lustrze, 50 lat komunizmu i nie rozumieją, 
że chociaż komunizm padł 30 lat temu, to my je-
steśmy ciągle na wojnie z komunizmem. A wiado-
mo, że wojna usprawiedliwia wszystko: stosowanie 
praw wojennych, ograniczanie praw obywatelskich, 
czujność w tropieniu wrogów w każdym środowisku 
i stosowanie innych rozwiązań niestandardowych, 

są uznawane za non est, ponieważ nie są opubliko-
wane.

(Senator Piotr Zientarski: Tak.)
Tak to wyglądało. I taki był stosunek do…
(Senator Piotr Zientarski: Do trybunału.)
…Trybunału Konstytucyjnego. A teraz się pań-

stwu nagle przypomniał Trybunał Konstytucyjny.
Co sądzę o Trybunale Konstytucyjnym, powie-

działam tutaj, jak była tutaj pani prezes Przyłębska. 
Powiedziałam wtedy, co robi i jak się zachowuje 
Trybunał Konstytucyjny. Już mało kto w naszym 
kraju ma zaufanie do Trybunału Konstytucyjnego, 
niestety. Tak że do tej całej listy, którą wymieniłam, 
dotyczącej sądownictwa i dewastacji systemu sądow-
niczego, trzeba jeszcze dołączyć właśnie dewastację 
Trybunału Konstytucyjnego, do którego nikt już nie 
ma zaufania…

(Senator Grażyna Sztark: I KRS.)
I oczywiście KRS również. Dziękuję bardzo. 

(Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła. Proszę bardzo, Panie 

Senatorze.

Senator Jerzy Wcisła:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Platon w VII księdze swoich dialogów zatytuło-

wanych „Politeia”, czyli „Państwo”, przedstawił świat 
jako nierealną grę cieni. Te cienie według Platona są 
skrzywionym, zepsutym naszymi wadami obrazem, 
odbiciem rzeczywistości, a prawdziwą rzeczywisto-
ścią jest świat idei, który owe cienie, niczym kajdany, 
krępują. Myślę, że dla PiS Polska jest właśnie taką 
platońską jaskinią, w której wszystko, co skojarzyć 
można z państwem, jest tylko cieniem, atrapą i tylko 
PiS, a może nawet tylko prezes PiS potrafi dostrzec 
w tym prawdziwą ideę i ją wyłożyć. No, może jeszcze 
minister Warchoł potrafiłby to wyłożyć. Atrapą jest 
przede wszystkim współczesna politeia, czyli insty-
tucja państwa polskiego. Atrapą jest trójpodział wła-
dzy. Bo przecież w modelu PiS nie może być tak, że 
wybrany przez suwerena poseł czy senator nie będzie 
mógł decydować o losie sędziego, w tym także o losie 
prezesa Sądu Najwyższego. Atrapą jest konstytucja, 
w której – nie wiedzieć po co – napisano, że polityk 
nie może rządzić wszystkim, przede wszystkim nie 
może rządzić sądami, które, na czele z Trybunałem 
Konstytucyjnym i Sądem Najwyższym, nie wiadomo 
po co i dlaczego mają być niezawisłe, a więc nie-
podporządkowane politykom. Atrapą jest wspólnota 
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(senator J. Wcisła) Szanowni Państwo, w ciągu tych 2 lat nie miała 
miejsca polemika na temat reformy. Zamiast pole-
miki z całą pewnością padały z ust najwyższych 
przedstawicieli władzy wykonawczej, ale nie tyl-
ko, słowa, że sędziowie Sądu Najwyższego to zło-
dzieje, którzy nie powinni sądzić. To powiedział 
minister Ziobro.

Pan prezydent, niewątpliwie mający zasługi w za-
kresie systemów emerytalnych, z całą mocą podkre-
ślał, że pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego to już 
daleka historia, to już emerytka, choć nie przyznał jej 
tych praw emerytalnych, które przyznał wszystkim 
ludziom w Polsce.

Bywalec państwowej telewizji, największy libe-
rał w Polsce, podobno jedyny, redaktor Ziemkiewicz 
w podzięce za swoje felietony mówił, że kasta sę-
dziowska poszła na rympał i że urządza w Polsce 
rokosz. Jeszcze gorzej: wielu zwykłych ludzi mówiło 
o nas „zagranica, Targowica, ulica, zdrajcy”.

Pan senator Żaryn zapytał – to było jedyne pyta-
nie, jakie zadał, pełne troski – czy ci złodzieje odda-
dzą pieniądze pobrane w ciągu paru miesięcy.

Panu senatorowi Żarynowi obiecuję…
(Wicemarszałek Maria Koc: Przecież nie użył sło-

wa „złodzieje”, Panie Senatorze.)
Ale inni z jego obozu politycznego użyli, Pani 

Marszałek.
Obiecuję, że nawet jeśli ci sędziowie nie oddadzą 

pieniędzy, to my zapłacimy te rachunki, ale pod wa-
runkiem, że wy zapłacicie rachunki za stracone 2 lata. 
(Oklaski) Pod warunkiem, że zmyjecie hańbę, to, jak 
opinia zagraniczna wyrażała się o naszym systemie 
praworządności. I nawet pod warunkiem, że już nie 
będzie tych złudzeń, którymi karmiliście swój elek-
torat. Zapłacimy za to! (Oklaski)

Ale nie sposób żyć tylko przeszłością. Akt, któ-
ry nam przedstawiacie, jestem nawet gotów poprzeć 
w imię dóbr, w imię interesów zwykłych ludzi, którzy 
toczą spory przed sądami w Polsce i zagranicą. Jestem 
w stanie zrozumieć, że nawet osioł, który zmierza do 
ciemnej doliny, zawróci tam, gdzie czeka go żłób, ten 
europejski, silny żłób. On to rozumie. I rozumie fakt, 
że lepiej porozumieć się z Unią Europejską, która chce 
się porozumieć i, można powiedzieć, wybaczyć, niż 
z tymi, przed którymi trzeba klękać i którzy są nie-
ubłagani. Ja to rozumiem i w imię tej prawdy jestem 
w stanie przyjąć postawę pojednawczą, jednakże jest 
warunek, który każdy tutaj stawia.

Przecież tu nie chodzi o tę radość, którą znowuż 
wyrażacie z powodu błyskawicznego opanowania te-
matu, tym razem w przypadku afery KNF. Ja miałem 
znajomego, którego mieszkanie napadły karaluchy. 
Nikt do niego nie przychodził, po czym on ogłosił: go-
ście, przybywajcie, bo już nie ma karaluchów w moim 
domu. Dzisiaj ich nie ma, ale nie jestem pewny, czy 
później znowuż go nie napadły.

tak je nazwijmy. I z żalem mówię, że być może tym 
razem jeszcze wam się uda, ale mówię z nadzieją,  
i to uzasadnioną nadzieją – już nie na długo.

W Elblągu i wielu miastach całej Polski sędzio-
wie z okazji święta niepodległości wystąpili ustro-
jeni w tak nielubiane przez PiS koszulki z napisem 
„konstytucja”. 10 dni później do Elbląga przyjechał 
wiceminister sprawiedliwości. Miał odwagę do nich 
przyjechać, pewnie chciał ich skrzyczeć, ale już nie 
miał odwagi, żeby stanąć przed demonstrującymi pod 
tym sądem elblążanami.

Na wczorajsze posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji ponoć zaprosiliście panią  
prezes Sądu Najwyższego, ale treści zaproszenia 
przewodniczący komisji już nie chciał ujawnić. I nic 
dziwnego, bo jak można kogoś zaprosić, gdy termin 
posiedzenia jest znany z półgodzinnym wyprzedze-
niem. Senatora w taki sposób można poinformować, 
bo jest na miejscu, ale nie prezesa Sądu Najwyższego, 
który przecież nie będzie czekał kilka dni w korytarzu.  
To zaproszenie też było tylko atrapą. Atrapą jest rów-
nież motto Senatu jako izby refleksji, rzeczywistością 
jest coraz częściej hasło „izba refleksu”.

Te fakty świadczą jednak o tym, że już sami czu-
jecie oddech rzeczywistości i się jej boicie. Mówiąc 
o strachu przed karami unijnymi, powiedziałem przed 
chwilą, że boicie się tych kar jak pogryzienia przez 
psa. Nie chciałem nikogo obrazić. Użyłem tego po-
równania, bo istnieje legenda o tym, że gdy Platon 
tłumaczył swoją wizję cieni innemu filozofowi, to 
zaatakował go pies. Co zrobił Platon? Uciekł przed 
nim na drzewo. A jego adwersarz na to krzyknął: 
„Przed czym, Platonie, tak uciekasz? Przecież to tylko 
cień!”. Wy nie uciekniecie na drzewo. Nie uciekniecie 
przed odpowiedzialnością. Ona nie jest cieniem. Ona 
będzie was bolała jak pogryzienie przez psa. To bę-
dzie koniec budowania atrapy Polski demokratycznej 
i praworządnej, Polski cieni, Polski rodem z platoń-
skiej jaskini. Wrócimy do rzeczywistości. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Senator Jan Rulewski, proszę bardzo.
Będzie jakiś happening. Tak?

Senator Jan Rulewski:
Nie będę się rozbierał, Pani Marszałek, bo nie chcę 

pani ani Wysokiej Izby, ani opinii publicznej do siebie 
zrażać.

Chcę powiedzieć parę słów jako autor poprawek 
i autor 2-letnich zmagań, które zaczęły się w czarną 
noc listopadową i jakby zatoczyły koło. Po 2 latach hi-
storia wróciła do, niestety, czarnej nocy listopadowej.
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(senator J. Rulewski) Wicemarszałek Maria Koc:
Panie Senatorze, ten motyw maski pana prześla-

duje.
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo, pan senator Piotr Zientarski.
(Senator Jan Rulewski: To jest inna maska, Pani 

Marszałek.)
Ja wiem, że inna, ale maska.
(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)
(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Pani Marszałek…)
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę.
(Głos z sali: Ciii…)
Proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Była już tu mowa na temat logiki tej ustawy. Ja 

poszukuję logiki w uzasadnieniu tej ustawy. Z jednej 
strony rząd mówi tak: to, co do tej pory robiliśmy, 
było konstytucyjne, było prawidłowe, i będziemy 
przekonywać instytucje europejskie do naszych ra-
cji; będziemy walczyć do końca, bo uważamy – do 
dzisiaj – że zabezpieczenie wydane przez wiceprezesa 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest 
nieuzasadnione. Nie chcę powiedzieć, że bez sensu… 

A przecież o tym mówią znawcy prawa. Ja sta-
rałem się dociec, rozmawiałem z konstytucjona-
listami… Jestem tylko doktorem prawa konstytu-
cyjnego, ale mam kontakty z konstytucjonalistami 
bardzo doświadczonymi, z przedstawicielami nauki 
zajmującymi się prawem unijnym. Moje pytania do 
pana ministra były nie bez kozery. Ja pytałem, czy 
jakiś autorytet w tej sytuacji precedensowej, kiedy 
to wiceprezes sądu europejskiego wypowiedział się, 
iż tutaj absolutnie nie ma konieczności wdrażania 
inicjatyw ustawodawczych, iż postanowienie jest pod-
stawą prawną i z mocy samego postanowienia należy 
zadziałać… I to było podstawą działania pani pierw-
szej prezes Sądu Najwyższego i powrotu sędziów do 
pracy. Pytam, co to jest za logika, skoro nie potrzeba, 
skoro przyszły… Bo przecież nie jest to wyrok – jest 
to orzeczenie w postaci postanowienia, a nie wy-
rok. My się z tym nie zgadzamy – mówię o rządzie  
– a jednocześnie nadgorliwie i zupełnie bez jakiejkol-
wiek… wbrew temu prezentowanemu uzasadnieniu 
przyjmujemy coś takiego, kształtujemy takie prawo. 
Prawo należy kształtować dopiero po ostatecznym 
wyroku. No, proszę państwa, naprawdę…

Pytałem – w poważnym tonie – pana wiceministra, 
czy ktoś z konstytucjonalistów wypowiedział się na 
temat tej ustawy. Proszę państwa, to przecież jest usta-
wa o Sądzie Najwyższym, czyli o największym auto-

I właśnie tym się kierując, chciałbym powiedzieć 
o tych sprawach, które uważam za warunek. Tym 
pierwszym warunkiem jest przestrzeganie konsty-
tucji, całej konstytucji… (Oklaski) …a nie jakiejś 
interpretacji tej konstytucji. Ona ma już x lat i była po 
wielokroć na wszystkie strony przewracana i spraw-
dzana. A poza tym dlaczego przedstawiacie polską 
konstytucję w opozycji do konstytucji europejskich? 
No pewnie, nie jesteśmy monarchią, inne konstytucje 
nie mają preambuły, ale we wszystkich konstytucjach 
europejskich – bo inaczej być nie może – są prawa 
człowieka, prawo do sądu, prawo dostępu do sądu we 
właściwym czasie, prawo do jego niezawisłości, tak 
że nie stawiajcie sprawy tak, że polska konstytucja 
jest w opozycji do zagranicznych konstytucji. To jest 
ten sam obszar konstytucyjny, który określany jest 
i przez Watykan, i przez ateistów, i przez innowierców 
jako prawa, których podstawą jest godność człowieka. 
Na godność człowieka składa się… Nie ma zgody na 
oskarżenia, na wyzywanie ludzi, sędziów od złodziei. 
Myślę, że ten czas jest początkiem nowego czasu  
– o tym też mówili moi koledzy.

Za pierwszy konieczny warunek uważam nie tyle 
spełnienie tego, co zaledwie ten europejski Trybunał 
polecił… Bo takie jest jego zadanie. Myślę, że tam 
zalegają… Przede wszystkim Polsce zalegają sprawy 
dotyczące całej praworządności, w tym Krajowej Rady 
Sądownictwa, w tym kwestii uniknięcia tej masakry, 
którą przeprowadzono w sądach powszechnych itd., 
itd. I taka deklaracja ani tutaj, w tej sali, ani w tamtej 
sali nie padła, zatem mogę przyjąć, że to jest oka-
zjonalne działanie. Nie mogę w tej sytuacji podnieść 
ręki za tą ustawą czy choćby wstrzymać się od głosu.

Wysoka Izbo, w tym miejscu trzeba powiedzieć, że 
to konstytucja, że to prawo, że to ludzie odnieśli suk-
ces. Trzeba podziękować tym wszystkim, którzy do 
was, do państwa, i do nas docierali, choć czasem byli 
samotni, jak te 2 kobiety w Grudziądzu, do dzisiaj 
stojące przed siedzibą sądu. I były te wielkie masy, 
była ta młodzież, ale też byli eksperci, w kraju i za 
granicą. I zwróćmy się w stronę naszych legislatorów, 
którzy nieustannie, nie bez problemów – czasowych 
i nie tylko – musieli pisać niezależne opinie, których 
nie umieliście czytać. Nauczcie się czytać ludzi, któ-
rzy potrafią pisać, i to pisać mądrze.

(Senator Jan Rulewski prezentuje plakat z maską 
z greckiej komedii)

W tym zrozumieniu uważam, Wysoka Izbo… 
Żeby nie przedłużać, Pani Marszałek, przesyłamy 
uśmiech dla tych ludzi. To jeszcze nie radość, ale 
przesyłamy tym ludziom nasz uśmiech, uśmiech na 
następne lata, na spokojne Boże Narodzenie, na na-
rodzenie praworządnej Rzeczypospolitej. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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(senator P. Zientarski) stwie działały komisje kodyfikacyjne złożone z au-
torytetów prawa. Co się dzisiaj dzieje? No, nie ma. 
Nie ma komisji kodyfikacyjnej ani prawa karnego, 
ani prawa cywilnego, bo autorytetem są prezydujący 
ministrowie.

Proszę państwa, gdzie my jesteśmy? Gdzie my 
jesteśmy, pytam się. Dlatego też, proszę państwa, nie 
może być tak, że przemyca się powrót do 65 lat, bo 
było przecież 70. Czyli część sędziów będzie mia-
ła 70 lat, część – 65, tych nowych. Jedni będą mieli 
100-procentowy stan spoczynku, inni 75-procentowy. 
Proszę państwa, już słyszymy, że jedni sędziowie 
Sądu Najwyższego mają 40% więcej, inni mniej. No 
do czego my zmierzamy?

Ja, proszę państwa, składam 3 poprawki.
Pierwszą, o odrzucenie, uznając, że nie ma takiej 

potrzeby, ponieważ sędziowie działają, a pierwsza 
prezes Sądu Najwyższego, zgodnie z konstytucją, 
nieprzerwanie – właśnie nieprzerwanie – swój urząd 
sprawowała. W związku z tym tworzenie superfluum, 
jeszcze raz…

(Senator Mieczysław Augustyn: Że się uważa za…)
…pisanie w ustawie, że jest nieprzerwanie, jest 

kompletnym bezsensem. W związku z tym… I oczy-
wiście z powodów wewnętrznych niesprawiedliwo-
ści… niekonstytucyjności. Czyli pierwszy wniosek, 
o odrzucenie.

A gdyby ten wniosek nie przeszedł, to składam 
wniosek o wprowadzenie poprawek, żeby chociaż 
poprawić ustawę, żeby był jednakowy wiek…

(Wicemarszałek Maria Koc: Czas, Panie 
Senatorze.)

No, proszę państwa, i żeby był…
(Wicemarszałek Maria Koc: Czas.)
To w takim razie jeszcze skorzystam z kolejnych 

5 minut. Chyba że pani marszałek mi da jeszcze mi-
nutę, to skończę.

(Wicemarszałek Maria Koc: To minuta, bardzo 
proszę.)

Dobrze. Bo chcę krótko przedstawić te poprawki.
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale minuta, Panie 

Senatorze.)
To są 2 poprawki, które powodują to, że będzie 

jednakowy wiek, czyli siedemdziesiąty rok życia, 
jak było do tej pory. No, bo nie może być tak, że sę-
dzia Sądu Najwyższego ma być do 65 lat, że sędzia 
sądu rejonowego może mieć przedłużenie do 70 lat, 
a sędzia Sądu Najwyższego nie. No, proszę państwa, 
jaka to jest logika? Ja już nie będę mówił o pewnych 
wzorcach, jakie są na świecie. Mówię o tym, co jest 
w Europie. No, kompletny absurd. Czyli to też jest 
w dalszym ciągu, w moim przekonaniu, ze względu 
na wiek, niewłaściwość, delikatnie mówiąc…

(Wicemarszałek Maria Koc: Dobrze, dziękuję bar-
dzo, Panie Senatorze.)

…konstytucyjna. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

rytecie i fundamencie praworządności. To jest ustawa 
o Sądzie Najwyższym! I co, siódma nowelizacja? Na 
gwizdek, w ciągu paru godzin? No, proszę państwa, 
gdzie my jesteśmy? Nawet opinii… Dzisiaj mieliśmy 
tę możliwość – posłowie tego luksusu nie mieli – wy-
słuchania pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego, 
która wyraziła swoją opinię. No, negatywną – że usta-
wa jest niepotrzebna, że przede wszystkim burzy… 
Jest niemoralna, jeśli chodzi o ten okres 7 dni, czyli 
ten okres promocyjny, w którym można… Tak chce 
się zachęcić sędziów do pozostania w stanie spoczyn-
ku i ich różnicować, czyli znowu działać niezgodnie 
z konstytucją, na tych, którzy będą mieli 100% uposa-
żenia, i tych, którzy w normalnym trybie, na podsta-
wie art. 56 ustawy o Sądzie Najwyższym, będą mieli 
75% swojego uposażenia w stanie spoczynku. Co to 
jest, pytam. To jest wykonanie orzeczenia wiceprezesa 
Trybunału? Czy to, proszę państwa, że wprowadza 
się 65 lat w sytuacji, kiedy było 70, 72… Widzimy, 
w jakim wieku są sędziowie Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Jaka jest logika? Proszę zobaczyć – 
wiceprzewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa, 
pan sędzia Johann, ma 79 lat i funkcjonuje, i nikomu 
ten wiek nie przeszkadza…

(Głos z sali: Bo jest swój.)
(Głos z sali: Jaki?)
(Głos z sali: Swój.)
Bo jest swój. Tak.
Proszę państwa, ja rozumiem i to popieram. 

Ustawodawca, proszę państwa – to są zasady, to jest 
doktryna – powinien być racjonalny, a twierdzeniem 
doktryny jest domniemanie konstytucyjności. To nie 
jest przepis wynikający z konstytucji. Proszę pań-
stwa, nie ma domniemania konstytucyjności prze-
pisu, który inaczej będzie regulował dana materię 
niż konstytucja, bo mamy system źródeł prawa. 
Najważniejsza jest konstytucja, a kto, jak nie sędzia, 
nawet sądu rejonowego, nie tylko Sądu Najwyższego, 
ma obowiązek stosowania konstytucji bezpośrednio. 
I tu nie ma potrzeby występowania do Trybunału, bo 
obowiązkiem sędziego jest po prostu zachowanie się 
zgodnie z podstawą prawną. Podstawą prawną jest akt 
wyższego rzędu. I koniec. Po prostu jest sprzeczność.

A co Trybunał Konstytucyjny? Trybunał Kon-
stytucyjny jedynie w sposób ostateczny, że tak po-
wiem, wyjmuje z porządku prawnego dany przepis. 
Ale tu była sytuacja taka, że jest przepis wyższego 
rzędu, który inaczej normuje, i jest przepis niższe-
go rzędu, stworzony w wyniku radosnej twórczości 
grupy posłów, którzy nie uważali za stosowne przejść 
normalnej procedury.

Proszę państwa, tutaj senator Wcisła mówił o róż-
nego rodzaju parainstytucjach czy fasadach. Proszę 
państwa, normalnie do tej pory w każdym minister-
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się oczywiście nie zgadzamy, bo tam Unia, zagranica 
coś powiedziała, wysyłali nam tutaj dyrektywy…

(Senator Władysław Komarnicki: Zdrajcy.)
Zdrajcy itd., cała ta gama określeń. No, w związku 

z tym przygotowaliśmy coś takiego, ale ja się z tym 
nie zgadzam. A w ogóle to nasz system jest, jak pań-
stwo pamiętacie, bliźniaczy do tych w wielu krajach 
Unii Europejskiej.

(Senator Piotr Zientarski: Jak w Hiszpanii.)
(Senator Grażyna Sztark: W Niemczech.)
Ale jest w tym również wiele elementów pozy-

tywnych. Bo to nie jest tak, że człowiek jest istotą, 
która ma same negatywne rzeczy. I tutaj też trzeba 
dostrzegać rzecz pozytywną. Mianowicie autorzy – i, 
jak rozumiem, senatorowie Prawa i Sprawiedliwości 
to popierają – mówią, że jednak trzeba tej konstytucji 
przestrzegać.

(Głos z sali: No.)
No, wprawdzie w jakiejś części, ale jednak może 

warto się nad nią zastanowić. I to jest pozytywne: 
po 3 latach państwo zauważyliście, że może warto 
by było niektórych elementów konstytucji przestrze-
gać. (Oklaski) I cokolwiek by powiedzieć, Szanowni 
Państwo, ja zauważyłem olbrzymi postęp w stosunku 
do tego, co było 3 lata temu. Przecież 3 lata temu 
byliście tutaj tak naładowani, że konstytucja to my, 
że naród to my, że konstytucja to my i prawo to my. 
A dzisiaj już trochę inaczej mówicie. A jak zobaczycie 
sondaże po tym, co robicie teraz, to już całkiem bę-
dziecie miękcy i będziecie mówić o tym, że jesteśmy 
inni… I to jakby później…

Jeśli chodzi o to, co dotyczy przejścia w stan spo-
czynku, to, Szanowni Państwo, jedni dostaną 100%, 
drudzy – 75%. No, ale kto dostanie 100%? Ten, który 
już poszedł i nie wróci.

(Senator Grażyna Sztark: Albo odejdzie.)
Albo odejdzie i w nagrodę dostanie 100%. No, 

wy w rozdawaniu państwowych pieniędzy jesteście 
dobrzy. No, w braniu też nie najgorsi, też nie najgorsi 
jesteście w braniu. (Oklaski) Ale w dawaniu pieniędzy 
publicznych… Te instytuty, to wszystko, co wy two-
rzycie, to jest fantastyczna rzecz, no, czołówka euro-
pejska. Chcę powiedzieć, że Machiavelli to przy was 
jest mały myśliciel, mały człowiek. To, że cel uświęca 
środki, to było… Ja nie wiem, na podstawie czego on 
to zrobił. No, wy to dopiero stosujecie stwierdzenie 
„cel uświęca środki”. Jak trzeba kogoś przeciągnąć 
na swoją stronę, jednych i drugich, to jedzie minister 
drugi, trzeci, wożą różne prezenty dla żony, dla córki, 
no, kto chce, pyta: a kogo jeszcze masz w rodzinie? 
Mówi: żonę mam. Ten pyta: a ma wykształcenie? Nie. 
Ale nadaje się, nadaje się. No to dawaj…

(Głos z sali: To się przyuczy.)
…na wicemarszałka. Przyuczy się.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze,  

to na pewno jest o tej ustawie?)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Rozpocznę od cytatu. Bo właściwie co do tej czę-
ści merytorycznej, co do potrzeby tej ustawy i innych 
aspektów prawnych już tyle tu padło, że ja, pozwól-
cie państwo, zacytuję… I szczególnie chciałbym się 
zwrócić do niewielu obecnych tutaj na sali posłów 
Prawa i Sprawiedliwości…

(Senator Zbigniew Cichoń: Senatorów.)
(Senator Piotr Zientarski: Senatorów.)
Przepraszam, senatorów. Przepraszam.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Adam Bielan)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przeprosiny przy-

jęte.)
Dziękuję. Chciałbym się zwrócić do senatorów, 

żebyście państwo podpowiedzieli nam, kto to po-
wiedział i skąd ten cytat: „Tworzenie prawa nie może 
być ekspresowym, interwencyjnym reagowaniem na 
bieżące zdarzenia”. Nowelizacja nie może gonić no-
welizacji. Wiecie państwo, kto to powiedział?

(Senator Piotr Zientarski: Kaczyński.)
Nie, to wszyscy kandydaci Prawa i Sprawiedliwości 

kandydujący do polskiego parlamentu, którzy podpi-
sali się pod programem Prawa i Sprawiedliwości.

(Głosy z sali: O!)
(Senator Piotr Zientarski: Proszę bardzo.)
(Senator Władysław Komarnicki: Brawo!)
(Oklaski)
To jest…
(Senator Piotr Zientarski: Brawo!)
(Głos z sali: Popieramy.)
(Senator Piotr Zientarski: Popieramy…)
To jest clou waszego programu, Szanowni 

Państwo. Ja tak od czasu do czasu śledzę, czytam te 
wasze programy, bo mam nadzieję, że już drugi raz 
suwerena państwo na plewy nie nabierzecie. Że jak 
napiszecie, że nowelizacja nie może gonić nowelizacji, 
to nie będziecie mogli potem powiedzieć: sorry, no 
ale siła wyższa, musimy to robić. To tyle, ile dotyczy 
państwa strategii działania.

Jeżeli czytamy, proszę państwa, w uzasadnieniu 
ministerstwa… No widzieliśmy tutaj postawę pana 
ministra Warchoła: lekka, swobodna. I super, ja lubię 
takie postawy. Z tym że nie w stosunku do funda-
mentalnych ustaw. Przestrzeganie konstytucji jako 
jeden z elementów… To tak zabrzmiało: są pewne 
środowiska, które my musimy zlokalizować, które 
mówią, że mogą być problemy z konstytucją. No, my 
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(senator L. Czarnobaj) uchwał niezgodnych z prawem – to jest naprawdę 
wysokiej klasy działanie. No i oczywiście ostatnia 
sprawa: zniszczenie wizerunku Polski. No, niechyb-
nie to, co czynimy w Polsce, co czyni szczególnie 
Prawo i Sprawiedliwość, nie wpływa na korzystny 
wizerunek Rzeczypospolitej za granicą.

Kiedy dzisiaj w telewizji słucham dyskusji i ktoś 
mówi, że ta ustawa to jest kapitulacja, to senatorowie 
czy politycy PiS mówią: „Nie! Jaka kapitulacja? Jaka 
kapitulacja?”…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Czas minął.)
Tak, Panie Marszałku, dlatego już kończę.
Ostatnie zdanie. Chcę powiedzieć, że ja się zga-

dzam… Rzadko się zgadzam z politykami PiS, ale co 
do tego się zgadzam. To nie jest kapitulacja. To jest 
odwrót armii potykającej się o własne nogi.

(Wesołość na sali)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Pan senator Borowski.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W czasach słusznie minionych występowała 

taka piosenkarka – państwo na pewno pamiętacie, 
bo Senat jest izbą dojrzałą – nazywała się Joanna 
Rawik. Joanna Rawik wylansowała taki przebój, któ-
rego tytuł brzmiał „Po co nam to było”.

(Wesołość na sali)
I ja może tylko przywołam fragmencik, lekko 

sparafrazowany.
Po co nam to było? Po co nam to było?
Ledwie się zaczęło, a już się skończyło.
(Wesołość na sali)
Dając gorycz sercom i pogardę oczom.
Po co nam to było? Po co? Po co?
(Wesołość na sali)
Otóż, proszę państwa, to pytanie wymaga odpo-

wiedzi.
(Wesołość na sali)
To pytanie wymaga odpowiedzi i ja teraz będę 

jątrzył, to mówię od razu. Będę jątrzył, ponieważ 
nie uważam, żeby politycy Prawa i Sprawiedliwości, 
a zwłaszcza senatorowie Prawa i Sprawiedliwości, 
byli ludźmi, którzy zaakceptują wszystko, nie dojrzą 
kompletnie zmian, potrzeby zmian itd., itd. Wiem, ro-
zumiem: dyscyplina partyjna itd., itd., no ale są gdzieś 
granice. Otóż, żeby uzyskać odpowiedź na to pytanie 
„po co?” – i to kieruję w tej chwili do kolegów wła-
śnie, w dużym stopniu do senatora Martynowskiego 
jako człowieka, który odpowiada tu za wiele rzeczy 
– z tym pytaniem trzeba się zwrócić do pana ministra 
Ziobry. Bo nie wiem, czy państwo zauważyliście,  

Tak, Panie Marszałku. Zapewniam pana, że wpi-
sując się w filozofię pana ministra Warchoła, jest to 
o tej ustawie.

(Wesołość na sali)
I teraz kwestia storpedowania zapytań prejudycjal-

nych. Ja chcę powiedzieć, że dzisiaj słuchałem wystą-
pienia pana prof. Rączki, który mówił tak: wspólnota 
poglądów Unii Europejskiej jest wartością, której nikt 
nie jest w stanie dzisiaj zniszczyć. A okazuje się, że 
są ludzie w Europie, w Polsce, którzy mówią: a nie, 
nie, my uchwalimy, że te wszystkie pytania prejudy-
cjalne w momencie podpisania uchwały przez pana 
prezydenta już nie mają znaczenia. No, ale NSA już 
wystosowało zapytania. W związku z tym prawnicy 
i tak znajdą… Ja to zawsze mówię. No, nie ma takiego 
prawa, w odniesieniu do którego mądrzy ludzie nie 
znaleźliby obejścia. Tak że nie trudźcie się państwo 
za dużo, bo na pewno obejścia się znajdą.

Szanowni Państwo, teraz kilka cytatów dotyczą-
cych sądownictwa. Tu już to padało, więc powiem 
tylko… I tutaj pytanie, bo może państwo wiecie, kto 
to powiedział: „prezydent – ja to cytuję, ja bym po-
wiedział: pan prezydent – podpisał ustawę o Sądzie 
Najwyższym i skończył się w Polsce komunizm”.

(Wesołość na sali)
Prawda, że piękne? Pan minister Błaszczak. Pan 

minister Błaszczak. Wtedy się skończył komunizm. 
No, coś mi się wydaje, że ci komuniści z tą ustawą 
wracają, no, wracają. Jak to powiedział pan prze-
wodniczący Rady Europejskiej, bolszewicy również 
wracają. Panie Senatorze, ja tylko cytuję, ja tylko 
cytuję, na razie cytuję.

I chciałem powiedzieć, że twarz tych przemian pan 
prokurator Piotrowicz –to już padało, kto blokował 
te ustawy – mówił: garstka niezadowolonych bloku-
je zmiany, musimy zrobić wszystko, aby złodzieje 
w Sądzie Najwyższym nie orzekali.

(Głos z sali: Tak jest.)
No, to prowadzi, proszę państwa, do czego? No, 

to prowadzi jakby do upadku autorytetu, bo przecież 
w każdej grupie ludzi są ludzie i tacy, i tacy, i tacy, 
i zapewne można znaleźć wśród tych stu iluś ludzi 
takich, o których można powiedzieć: no, może on jest 
nie aż tak dobry, jak powinien być. Zapewne tak, no 
ale takie uogólnianie i takie ciężkie zarzuty są trochę 
nie w porządku.

I na koniec, Szanowni Państwo, pytanie, czy ta 
reforma coś daje. Pytanie, czy ona daje coś obywa-
telom. Szanowni Państwo, daje. Jest dłużej, drożej, 
gorzej, dłużej się oczekuje. No, dała efekty?

(Senator Mieczysław Augustyn: Dała!)
(Głosy z sali: Dała!)
Może nieoczekiwane, ale, Szanowni Państwo, 

dała: zniszczenie systemu sądowego, podejmowanie 
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(senator M. Borowski) były jednak zastrzeżenia konstytucyjne. Oby ten stan 
ducha pozostał w Prawie i Sprawiedliwości, w rządzie 
i oby tak było również w przyszłości.

Tutaj pan minister Warchoł… No, pan minister 
Warchoł przedstawiał tutaj wiele swoich koncepcji 
naukowo-prawniczych. I jest to dyskusja, która już 
tu się toczyła na tej sali. Myśmy już te wszystkie ar-
gumenty wymieniali. Niemniej jednak pan minister 
Warchoł z uporem powtarza te same argumenty.

A więc tak. Pierwsza sprawa… Ale to było także 
w pytaniach i to jest stały leitmotiv, można powie-
dzieć, argumentacji polityków PiS w sprawie sądów. 
Mianowicie chodzi o to, że Unia Europejska nie ma 
prawa wtrącać się do reformy sądów danego kraju. 
Rzeczywiście do reformy sądów nie. I czy np. się 
wtrącała do tego, że zlikwidowano Izbę Wojskową? 
Nie. Czy wtrącała się do tego, że powstała Izba 
Dyscyplinarna czy spraw publicznych? Nie. To nam 
się mniej to podoba, bo wiemy, że tam chodzi o rolę 
przede wszystkim prokuratora generalnego, ale Unia 
Europejska już tego nie kwestionuje. Kwestionuje 
zupełnie co innego – nie reformę ustroju sądu, tylko 
uderzenie w podstawy praworządności, w podstawy 
niezależności sądownictwa. A ta zasada po prostu 
leży u podstaw Unii Europejskiej.

Ja bym zadał takie pytanie panu ministrowi 
Warchołowi, gdyby tu był… Wiem, że siedzi w bu-
fecie i odpoczywa, ale może ogląda. Otóż ja bym 
zadał pewne pytanie. Powiedzmy sobie, że w któ-
rymś kraju Unii Europejskiej parlament przyjmuje 
taką ustawę – po prostu krótką ustawę – że wszy-
scy sędziowie zostają odesłani na emeryturę, a za 
chwilę dokonamy wyboru nowych sędziów. Czy Unia 
Europejska mogłaby się w to wtrącić, czy musiałaby 
to przełknąć? No, oczywiście nie! Przecież to byłoby 
uderzenie w zupełne podstawy praworządności. To 
jest niedopuszczalne w kraju unijnym. A więc nie 
można mówić, że Unia nie ma prawa się wtrącać w te 
sprawy czy odnosić się do nich. Pytanie: do których? 
No właśnie, co u nas zrobiono? 

I to się wiąże z drugą kwestią. Mówi się o wie-
ku emerytalnym. Przede wszystkim to nie jest wiek 
emerytalny. Konstytucja mówi o wieku przechodze-
nia w stan spoczynku. On jest odrębny od ogólnego 
powszechnego wieku emerytalnego. Można to po-
łączyć oczywiście, ale są to odrębne kwestie. I otóż 
nie można używać wieku przechodzenia w stan spo-
czynku jako sposobu na eliminowanie niewygodnych 
sędziów. Nie po to został w konstytucji zapisany ten 
wiek, żeby za jego pomocą usuwać sędziów, bo sę-
dziowie są nieusuwalni i to jest w pierwszym ustę-
pie tego artykułu. A więc tutaj robi się z pewnego 
przepisu po prostu niegodziwy użytek i absolutnie 
niezgodny z konstytucją. Nie po to jest ten wiek.

Używa się również argumentów, że Trybunał 
Konstytucyjny się wypowiedział w swoim czasie, 

że pan minister Ziobro co pewien czas, jak to się mówi 
kolokwialnie, wsadza PiS na galopującego konia, 
z którego potem PiS spada i po prostu się obtłukuje. 
Tak było na początku, kiedy wymyślił te ustawy, które 
potem prezydent Duda zawetował. Przekonywano 
tutaj, że wszystko jak najbardziej jest zgodne z kon-
stytucją, po czym prezydent Duda oświadczył, że nie 
jest zgodne z konstytucją i zawetował to. Był wte-
dy niewątpliwie kryzys wewnętrzny. Ledwo z tym 
skończył, wymyślił ustawę o IPN, która zatrzęsła 
naszą polityką zagraniczną, naszymi stosunkami 
z ważnymi sojusznikami. Niewiele czasu minęło, 
skierował pytania do Trybunału Konstytucyjnego, 
tzw. Trybunału Konstytucyjnego, zapytał, czy trak-
tat unijny jest zgodny z naszą konstytucją, stawiając 
zresztą ten trybunał w zupełnie, absolutnie fatalnej 
sytuacji. I tak jest co chwilę. To wybujałe ego pana 
ministra Ziobry co pewien czas daje o sobie znać.  
To jest oczywiście szkodliwe dla Polski, ale podkre-
ślam, że to jest szkodliwe dla was, to jest szkodliwe 
dla Prawa i Sprawiedliwości. Więc jak długo będzie-
cie tolerować tego pana i jego samowolę?

Teraz, jeśli chodzi o kwestie merytoryczne zwią-
zane z tą ustawą. Ta ustawa oczywiście nie jest po-
trzebna, to nie ulega najmniejszej wątpliwości, ale ja 
nie jestem aż tak krytyczny jak np. senator Zientarski. 
To znaczy uważam, że ten przepis, który w niej jest, 
o tych 65 latach jest po prostu zwyczajnie absurdal-
ny. No, szkoda w ogóle gadać. Dlaczego sędzia Sądu 
Najwyższego w wieku 65 lat ma się udawać w stan 
spoczynku? Przecież to jest absurd! Jest również pew-
na chytrość w tej ustawie – wszystkie dotychczasowe 
sprawy toczące się w związku z wyborami, a także 
odwołania zostają umorzone. Czyli to jest sposób na 
to, żeby już te pytania prejudycjalne straciły w ogóle 
swoją ważność. No, nie stracą, ale jest taka chytrość. 
A więc to mi się nie podoba w tej ustawie. 

Jednak to, że rząd chce przyklepać ustawowo, 
potwierdzić – może tak bym powiedział – że to,  
co jest w konstytucji, jest prawdą i jest słuszne… 
Mało tego, w uzasadnieniu powołuje się na konsty-
tucję. Ja oceniam to jako pozytywną zmianę. No, je-
żeli w uzasadnieniu jest powiedziane, że inspiracją…  
Co było inspiracją do napisania tej ustawy. W pierw-
szych chwilach, jak przeczytałem o inspiracji,  
to pomyślałem sobie, że pierwszym punktem będą 
zastrzeżenia Trybunału Sprawiedliwości, no bo, tak 
na zdrowy rozum, tak wyglądało… Ale nie. W pierw-
szym punkcie są liczne zastrzeżenia konstytucyjne, 
w tym także stanowisko Sądu Najwyższego.

No, proszę państwa, przez wiele miesięcy, a nawet 
już lat, dowiadywaliśmy się, że te wszystkie stano-
wiska są bez sensu: Sądu Najwyższego, biur legi-
slacyjnych itd. Teraz się dowiadujemy, że inspiracją 
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(senator M. Borowski) ną instancją rozstrzygającą, czy ustawy są zgodne 
z konstytucją. Taki przepis oznacza, że ten Trybunał 
Konstytucyjny musi być instytucją szczególnego za-
ufania, bo on ma ogromną władzę. W związku z tym 
sposób wyboru, wiarygodność tych osób, które tam 
są, nie mogą podlegać takim wątpliwościom jak te, 
które mają miejsce obecnie. 3 osoby są tam po prostu 
bezprawnie. Co najmniej 2 osoby nie mają kompletnie 
kwalifikacji do tego, żeby zasiadać w tym trybuna-
le. Więc proszę się nie dziwić, że jeżeli poderwie 
się zaufanie do takiej instytucji, to potem po prostu 
rozłazi się wszytko. Raz się je poderwie i jest kłopot. 
Tak samo jest teraz z Komisją Nadzoru Finansowego. 
Poderwano zaufanie do tej instytucji, odbudowa go 
będzie trwała długo, nie wiem, jak ona będzie wy-
glądała, i nie wiem, z jakim będzie skutkiem. Ale 
w przypadku trybunału absolutnie niedopuszczalne 
jest to, co po prostu tam zrobiono.

Wreszcie były tutaj takie pytania, argumenty, że 
przecież niezgodne z konstytucją przerwanie kadencji 
trzeba było zgłosić do…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
…do trybunału.
To już naprawdę ostatnie… Już tylko to.
To trzeba zgłosić do trybunału. No, pani prezes 

słusznie powiedziała, że nie ma obowiązku zgłaszania 
do trybunału ustaw, które się uważa za niezgodne… 
Ale jest w prawie taka zasada – pan senator Cichoń 
na pewno to potwierdzi – że tego, co jasne, już się 
nie wykłada. Prawda? Otóż skoro w konstytucji jest 
napisane, że kadencja trwa 6 lat, to jest to jasne. I tu 
nie ma co iść do trybunału. A jakby ktoś wprowadził 
ustawę i napisał, że każdy wydawca gazety przed 
wydrukowaniem tej gazety musi się zgłosić do od-
powiedniego urzędnika i uzyskać pieczątkę… Czyli 
to byłaby cenzura, tak? A przecież konstytucja mówi 
jasno, że cenzura prewencyjna jest zabroniona. To co? 
To do trybunału będziemy chodzić, żeby trybunał 
rozstrzygał, czy to prawda, czy nieprawda?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Zawieszam w tej chwili swoją wypowiedź, ale 

ostrzegam, że jeszcze wrócę. Dziękuję.
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Ale wtedy na krócej niż 5 minut.
Pan senator Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Może dwie uwagi, tak na gorąco.
Otóż do wypowiedzi mojego przedmówcy sza-

nownego… Jeśli chodzi o kwestię nadszarpnięcia 
zaufania do Trybunału Konstytucyjnego, to, jak  

w 2007 r… przepraszam, chyba w 2002 r. wypowie-
dział się, ponieważ obniżono wtedy wiek emerytalny 
sędziów. Rzeczywiście obniżono wiek emerytalny 
i trybunał powiedział, że można obniżyć wiek eme-
rytalny, ale trzeba zostawić możliwość przedłużenia 
pracy i o tym powinna decydować Krajowa Rada 
Sądownictwa. W tej ustawie zapisano, że można prze-
dłużyć, ale decyduje o tym prezydent, czyli organ 
wykonawczy. Trybunał wówczas napisał, że w żad-
nym razie nie może tu być decyzji żadnego organu 
wykonawczego. Tak więc posługiwanie się również 
takimi wyrwanymi z kontekstu argumentami jest po 
prostu nieuczciwe.

Pan senator Czerwiński pytał… Nie wiem, czy 
pan senator Czerwiński pytał, może się mylę, ale było 
pytanie, czy gdzieś były przykłady takiej ingerencji. 
Pani profesor odpowiedziała, że nie, że ona nie zna 
takich przykładów, że chyba nie było. Ale to nie jest 
argument. Po prostu Polska zrobiła coś niebywałego. 
Skoro zrobiła coś niebywałego, to jest ingerencja.

Teraz jeżeli chodzi o tę Hiszpanię i ten KRS. 
Ja absolutnie nie mogę odmówić panu ministrowi 
Warchołowi inteligencji, to jest człowiek bardzo 
inteligentny. Jeżeli zatem głosi, że to są bliźniacze 
systemy, to znaczy, że jest po prostu cynikiem. Jest 
cynikiem, powiedziałbym, na dużą skalę. Bo prze-
cież w Polsce… Co znaczy, że w Polsce sędziowie 
wytypowali kandydatów? Którzy sędziowie? Czy ja 
mógłbym się dowiedzieć, którzy? No, nie mogę tego 
się dowiedzieć do dzisiaj. Przecież ta ustawa, którą 
przyjęto w Polsce, dotycząca wyborów do nowej KRS 
mogła być również zastosowana w skrajnym przy-
padku następująco: tych samych 25 sędziów mogło 
wytypować wszystkich kandydatów, i to w liczbie 
niezbyt dużej, lekko tylko przekraczającej limit, 
tak żeby zostali wybrani. Prawda? Jest to możliwe 
zgodnie z tą ustawą? Jest możliwe. Czy to jest wybór 
sędziów przez sędziów? Oczywiście nie. Owszem, 
ja powiem, że gdyby było powiedziane, że zgroma-
dzenia sędziowskie wybierają kandydatów w liczbie 
większej – tu by trzeba określić, w jakiej większej 
liczbie – niż tych 15, których się wybiera do Krajowej 
Rady Sądownictwa, i spośród nich parlament wybiera 
15, to muszę powiedzieć, że nie protestowałbym, bo 
bym uznał, że w końcu kandydatów wybrali sędzio-
wie w procedurze demokratycznej. Ale tak nie było, 
więc dobrze byłoby, żeby pan minister Warchoł zre-
zygnował z tych porównań nieuczciwych i po prostu 
nieprawdziwych.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę, Panie Marszałku.
Chciałbym jeszcze powiedzieć o Trybunale 

Konstytucyjnym. My wpisaliśmy w konstytucję 
Trybunał Konstytucyjny, który ma być tą ostatecz-
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(senator J. Czerwiński) „ojczyzna”, „patriotyzm”, a jeszcze, nie daj Boże, 
miał flagę biało-czerwoną w ręku, no już był faszystą. 
Mieliśmy przecież „sześćdziesięciotysięczne marsze 
faszystów”. Ale to już przestaje wystarczać, bo na 
marsz przychodzi 250 tysięcy ludzi i oni widzą, kto 
na tych marszach jest, jacy to są „faszyści”. Teraz 
więc jest następny cep, którym ma się ładować po gło-
wie, takie tępe narzędzie, a nazywa się „polexit”. Nie 
wolno Unii skrytykować, więc kiedy pada „Unia nie 
jest pępkiem świata”, to jest: o, to polexit! Gdy „Unia 
nie jest najlepszą instytucją” – o, polexit! Zaczerpnę 
powietrza – o, polexit!

Proszę państwa, dochodzi do absurdu. Ten absurd 
jest dlatego budowany, żeby wystraszyć przeciwnika, 
przeciwnika politycznego oczywiście, zetykietować 
go i zmusić do tłumaczenia, że nie jest słoniem albo 
wielbłądem. To o to tak naprawdę chodzi. No i wła-
śnie pan prezes zagroził: my z was zrobimy wielbłądy, 
drodzy Polacy, jeśli tylko nie będziecie przestrzegać 
reguł, które wam narzucamy. Pytanie jest więc takie: 
czy możemy wam narzucić te reguły? Nie, traktaty 
mówią wyraźnie: są kompetencje narodowe, państwo-
we, są kompetencje unijne i są kompetencje wspólne 
– no a wymiar sprawiedliwości to jest kompetencja 
narodowa, państwowa. I już, koniec dyskusji.

Mamy więc te 2 fakty: jeden to ta dziwna koincy-
dencja czasowa, a drugi, jeszcze bardziej wymowny, 
to ta wypowiedź, która ma nas wystraszyć i zety-
kietować. I one świadczą jednoznacznie: Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, niestety, na na-
szych oczach przestaje być niezależnym organem. 
Staje się elementem gry politycznej. Może nim być, 
oczywiście, że tak, ale niech nie udaje, po prostu 
niech nie robi mimikry. Instytucja, która miała 
być ostatnim bastionem sprawiedliwości, tak jak 
u nas Trybunał Konstytucyjny, przestaje być tym 
bastionem. Staje się narzędziem. W czyich rękach?  
O tym za chwilę.

Drugi element tej układanki to Komisja Euro- 
pejska. Ja przed kilkoma tygodniami użyłem tu, z tej 
trybuny, pojęcia: przeczekajmy frustratów. Proszę 
państwa, ja nikogo nie obrażałem, bo frustracja to jest 
pewien stan psychiczny. On jest dokładnie opisany. 
Frustracja to jest stan występujący wtedy, kiedy jest 
długotrwały stres, który oddziałuje na organizm i nie 
można przyczyn tego stresu zlikwidować. Z frustra-
cji się wychodzi na 3 sposoby: albo przez agresję, 
albo przez apatię, albo przez fiksację. Wyjaśnię to 
trzecie, bo to jest właśnie ten element, ten nacisk na 
Polskę. To jest fiksacja, proszę państwa. Na czym 
to polega? Otóż wykonuje się czynności, które nie 
mają nic wspólnego z właściwym podłożem, z wła-
ściwymi problemami, po to, żeby po prostu zapo-
mnieć. Unia Europejska ma na głowie brexit. Co robi? 
Pozywa Polskę do Trybunału Sprawiedliwości. Unia 
Europejska ma niekontrolowany napływ imigran-

rozumiem, wtedy, kiedy wybierano nadmiarowych, 
awansem, na zapas, członków trybunału, to było peł-
ne zaufanie. Tak?

(Senator Piotr Zientarski: A oni nie weszli do 
trybunału.)

Wtedy było pełne zaufanie? A potem, kiedy  
PiS przejął władzę, to już to zaufanie przestało być  
obecne.

I druga kwestia, à propos tego, czy trzeba ustawę 
czy jakikolwiek inny akt podrzędny przekazywać do 
trybunału do rozpatrzenia. Nie, nie trzeba. Oczywiście 
że nie. Ale nie należy… To znaczy obywatel może 
wszystko, ale urząd… osoba, która ten urząd sprawuje, 
nie powinna mówić, że dana ustawa jest niekonstytu-
cyjna. Z jakiego powodu? Bo jeśli się jej nie skierowało 
do Trybunału Konstytucyjnego i trybunał jeszcze się 
nią nie zajął, to jest tzw. domniemanie konstytucyj-
ności. Wszystko jest konstytucyjne, zgodne z konsty-
tucją, póki nie wzruszy tego Trybunał Konstytucyjny. 
I to jest bardzo proste. To jest właśnie stabilność pra-
wa. Oczywiście każdy może na swój użytek mówić: 
ja sądzę, że jest inaczej. No dobrze, może, ale nie jako 
organ, nie jako instytucja, a szczególnie tak wysoko 
postawiona w hierarchii organów państwa.

No ale wróćmy do rzeczy, czyli do tej ustawy. 
Właściwie już większość o niej powiedziano – choć 
nie zawsze zgodnie z prawdą. Jest to pewien etap, 
a właściwie zakończenie pewnego etapu. Kończy 
się pewien etap, niestety, także sporu z instytucja-
mi europejskimi. I co widzimy? Jednym z uczestni-
ków tego sporu był Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Ja do pewnego momentu byłem przeko-
nany, że to jest instytucja, której rzeczywiście można 
zawierzyć – w cudzysłowie – wszystko, bo zawsze 
będzie sprawiedliwa, jak sama ma to w nazwie. I nad-
szarpnięto to moje zaufanie. Przypomnę 2 fakty, bo 
o faktach się nie dyskutuje. Fakt pierwszy: posta-
nowienie tymczasowe – wiceprezes tego Trybunału 
wydaje je w ferworze naszej kampanii wyborczej na 
dzień czy w ostatnim dniu przed ciszą wyborczą. 
Pytanie: komu to miało pomóc, a komu miało za-
szkodzić? Może to był przypadek? Tak, przypadki są 
w gramatyce, nie w polityce. A o czym świadczy… 
I drugi fakt, który został tu przecież potwierdzony. 
Otóż pan prezes Trybunału wyraził się – zacytuję 
– tak: państwo nieprzyjmujące orzeczeń Trybunału 
wpisuje się w proces podobny do brexitu. Kogo pan 
prezes straszył? Kogo przestrzegał?

(Senator Władysław Komarnicki: Tych, którzy nie 
przestrzegają prawa.)

Pytanie jest takie: kto używa pojęcia „polexit”? 
I co to jest za pojęcie? Otóż do pewnego momentu ci, 
którzy byli niewygodni, nazywali się po prostu: faszy-
ści. Wystarczyło, że ktoś powiedział słowo „naród”, 
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(senator J. Czerwiński) Jakich narzędzi się używa, czy to będzie Komisja 
Europejska fiksująca do zmiany, czy to będzie 
Trybunał, to nie ma znaczenia, bo zawsze wygrywa 
prawda. Dziękuję państwu. (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Radziwiłł.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj w zasadzie mógłby być spokojny dzień 

w Senacie…
(Senator Jan Rulewski: Już jest.)
(Głos z sali: Zaraz się zacznie.)
Rano mieliśmy wysłuchać sprawozdania, zrobiło 

się parę godzin dyskusji o wszystkim, a teraz mamy 
niewielką korektę ustawy, co do której w zasadzie 
głosów krytycznych prawie nie było, no, w każdym 
razie było ich bardzo niewiele, i znowu dyskutujemy 
o wszystkim, o KRS, o Trybunale Konstytucyjnym, 
o różnych innych rzeczach, prawdę mówiąc, nie bar-
dzo związanych z tą ustawą, a już na pewno nieregu-
lowanych tą właśnie ustawą, która leży przed nami. 
Przy okazji państwo z lewej strony wykorzystali czas 
zadawania pytań, a potem debaty, do tego, żeby zrobić 
tutaj spektakl. No, muszę powiedzieć, że kiedy pan 
minister Warchoł zapytany przez jednego z państwa 
o to, czy są jakieś plany zmian w innych ustawach, 
nazwijmy to, dotyczących wymiaru sprawiedliwości, 
wymienił kilka osiągnięć, a także kilka planów doty-
czących reformowania systemu, to państwo tam tupa-
li, krzyczeli itd., wręcz zarzucili mu, że on naruszył 
tu dobre obyczaje. A ja od paru godzin – no, teraz się 
już trochę wyspokojniło, bo wszyscy są zmęczeni…

(Senator Leszek Czarnobaj: Jeszcze nie!)
…słyszę nieustający rechot, tak, rechot, nie 

śmiech, tylko rechot, krzyki…
(Senator Grażyna Sztark: Halo, halo, ja tak nie 

uważam.)
…przerywanie itd., coś, co zupełnie nie licuje 

z powagą tej Izby.
(Senator Grażyna Sztark: A pan minister jest…)
Niestety jednocześnie byliśmy tutaj świadkami 

bardzo wielu takich rzeczy, które nie powinny się 
w ogóle zdarzyć, ze strony pani prezes Gersdorf.

(Senator Grażyna Sztark: O matko, a ministrowi 
przystoi?)

No, muszę powiedzieć, że ten temat, który tutaj był 
przedmiotem kilku pytań ze strony senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, dotyczący tego, co padło z jej ust, 
czym ja byłem osobiście zszokowany… Brak zaufa-
nia do Trybunału Konstytucyjnego, który deklaruje 
prezes Sądu Najwyższego? Proszę państwa, przede 

tów. Co robi? Rozpoczyna procedurę z art. 7, bo to 
oczywiście pomoże. Unia Europejska ma zamachy 
terrorystyczne na swoim terenie. Co robi? Pozywa 
Polskę, bo to na pewno pomoże. Unia Europejska 
w tej chwili ma usamodzielnione Włochy, które same 
ośmieliły się swój budżet projektować! I co robi? 
No, oczywiście pozwie Polskę, bo to pomoże. Jutro 
ma być wielka demonstracja w Paryżu, we Francji.  
Co zrobi Unia Europejska? Pozwie Polskę do 
Trybunału, bo to na pewno pomoże. Tak? Pomoże? 
Oczywiście, że nie pomoże.

A dlaczego chodzi o to, by przeczekać? 26 maja 
będą wybory do Parlamentu Europejskiego. I to bę-
dzie inny Parlament, na pewno nie tak znacząco opa-
nowany przez siły – jak mógłbym to ładnie, oględnie 
nazwać? – z lewej strony sceny politycznej. Potem 
będzie też inna Komisja Europejska. Ci panowie, któ-
rzy nas teraz tak męczą, odejdą w niebyt polityczny, 
od 31 października ich nie będzie i Polska odetchnie.

(Głos z sali: O matko…)
(Senator Grażyna Sztark: Która Polska?)
Polska odetchnie. Pytanie jest takie: co do tego 

momentu zdoła na nas Unia Europejska wymusić?  
No, w tej chwili mamy tę ustawę. Pytanie: czy ona 
zmieni aż w tak zasadniczy sposób kierunek prze-
mian, który my oferujemy Polsce? Myślę, że nie. 
Myślę, że nie. Ta ustawa nie jest przyznaniem się  
do błędu. Ktoś tu bardzo ładnie powiedział: to jest 
krok w bok. My zaś dalej będziemy reformować i są-
downictwo, i Polskę jako cały organizm…

(Senator Jan Rulewski: Czekamy już 3 lata…)
…a o tym, czy robimy to dobrze, czy źle, nie bę-

dzie decydować ani Unia Europejska, ani opozycja, 
o tym będzie decydować naród, wrzucając kartkę 
wyborczą do urny. Niedawno było takie referendum 
– może nie referendum, źle powiedziałem – maso-
we badanie opinii publicznej, bo i taką funkcję mają 
wybory samorządowe, dokonane na pełnej próbie. 
Liczby mówią za siebie. My po prostu będziemy da-
lej robić swoje, bez względu na to, kto nam będzie 
przeszkadzał.

I już na koniec, ostatnie zdanie, Panie Marszałku. 
Dlaczego właściwie nam przeszkadzają? Co takiego 
się dzieje? No, to jest starcie 2 cywilizacji. Polska 
właściwie w genach ma to, że szanuje rodzinę…

(Senator Grażyna Sztark: Tak, w genach…)
…wartości oparte na religii, preferuje państwo 

narodowe.
(Senator Jan Rulewski: Krzywdę niektórzy 

mają…)
A ci, którzy w tej chwili rządzą w Europie Za-

chodniej, niestety w większości, chociaż narody się 
budzą, nie mają tego w genach, mają przeciwne war-
tości. I to jest tak naprawdę starcie cywilizacyjne. 
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(senator K. Radziwiłł) lex, jak kto woli. Prawda? Po prostu jesteśmy w tej 
wspólnocie. I, jak to się zdarza, ludziom też czasem 
nie podobają się wyroki sądów, takich zwykłych są-
dów, no ale trzeba je wykonać, nie ma innego wyj-
ścia. I robimy to nie dlatego, że podzielamy pogląd,  
że to jest złe… Tylko po prostu tego żąda wspólnota, 
w której jesteśmy, w której chcemy być, wobec tego 
się dostosowujemy.

Proszę państwa, to nie jest też tak, że każde pra-
wo jest albo złe, albo dobre. Są po prostu różne wa-
rianty. Tak samo jest z tym powoływaniem się na 
głosy wątpiące w konstytucyjność tego rozwiązania, 
które dotychczas obowiązuje. Nie trzeba tego poglą-
du podzielać, ale to jest przejaw odpowiedzialności 
i troski o to, żeby zasypać przynajmniej trochę te 
straszne rowy, które są między nami. Bardzo do-
brze, że mówi się o tym, że nie tylko ze względu 
na postanowienie Trybunału, ale także ze względu 
na te głosy, które wątpią w konstytucyjność tego 
rozwiązania, zmieniamy to rozwiązanie. Tamto było 
konstytucyjne, zgodnie z naszym najlepszym prze-
konaniem, ale to nowe też jest konstytucyjne. Proszę 
państwa, ruch lewostronny albo prawostronny nie 
ma ani trochę przewagi w stosunku do konstytucji. 
Można wybrać. No i myśmy wybrali właśnie po 
prawej stronie, ale są tacy, którzy wybrali po lewej. 
I oba rozwiązania są do zaakceptowania, prawda? 
I to rozwiązanie też jest do zaakceptowania. Wydaje 
się, że kwestią naszej odpowiedzialności, odpowie-
dzialności rządu i formacji politycznej, którą repre-
zentuję, jest to, że po prostu… No, zgadzamy się, 
okej, tak zrobimy.

I wreszcie, proszę państwa, na koniec… Ja rozu-
miem, że każda okazja jest dobra do tego, żeby zrobić 
jakąś zadymę i spróbować zyskać trochę punktów 
w tej zadymie. No i to państwo już mają dzisiaj za 
sobą, 2 razy, jak powiedziałem. Raz w przypadku 
rzecznika praw obywatelskich, a drugi raz teraz, 
w przypadku Sądu Najwyższego. Ale moim zdaniem 
– to jest ostatnie, co chciałbym powiedzieć – warto 
byłoby się zastanowić, czy to nie jest okazja do tego, 
żeby spróbować wznieść się ponad emocje, wznieść 
się ponad zapędy polityczne czy politykierskie i po 
prostu zastanowić się nad tym, co jest dzisiaj dobre 
dla Polski.

Ja nie mam wątpliwości, że ta nowelizacja jest dobra 
dla Polski, zarówno dla samego Sądu Najwyższego, 
dla rozwiania niepokojów co do konstytucyjności czy 
niekonstytucyjności dotychczasowego rozwiązania, 
jak i dla naszego bycia w Unii. Jakie są argumenty 
przeciwko temu? Nie ma ani jednego.

Zagłosujmy wszyscy razem. Przecież nikt z nas 
nie jest na poważnie za polexitem. Głosowanie prze-
ciwko oznaczałoby jakieś wotum nieufności w sto-
sunku do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, 
który domaga się wprowadzenia tych zmian. Proszę 

wszystkim zaufanie to jest coś, co jest przypisane 
raczej ludziom niż organom, niż urzędom, a przecież 
ona tu nie występowała jako pani Gersdorf, tylko jako 
prezes Sądu Najwyższego. Czy w tej sytuacji w ogóle 
można mówić o jakimś braku zaufania? I kilka osób 
zwróciło uwagę na to, że niezależnie od tego, czy 
prezes Sądu Najwyższego ma obowiązek czy nie ma 
obowiązku skarżenia „podejrzanych” regulacji do 
Trybunału Konstytucyjnego, to z całą pewnością nie 
może sam interpretować tego, czy coś jest konstytu-
cyjne, czy nie. 

Bo, proszę państwa, nie trzeba być prawnikiem, 
żeby wiedzieć, że w prawie obowiązuje zasada do-
mniemania konstytucyjności. No, to jest elementarz. 
I prawnicy, którzy tu są, na pewno kiwną głowami, że 
jest coś takiego. Dopóki nie stwierdzono, że ustawa 
jest niekonstytucyjna, to uważa się ją za konstytucyj-
ną. I jedynym organem, który może to stwierdzić, jest 
Trybunał Konstytucyjny, a nie Sąd Najwyższy ani 
prezes Sądu Najwyższego, ani nikt inny. Jeżeli pada 
coś takiego, to ja jestem osobiście zszokowany, bo po 
prostu pani prezes wstąpiła do tego właśnie spekta-
klu, który państwo tutaj nam urządzili. Jednocześnie, 
wprawdzie nie dotyczyło to premiera… Rzeczywiście 
ja dokładnie słuchałem. Ale nikt nie zwrócił uwagi na 
to, że pani prezes otwarcie drwiła z przedstawiciela 
rządu polskiego, konkretnie z ministra sprawiedliwo-
ści, który nie przybył na wysłuchanie do Brukseli. No, 
nie przystoi to takiej osobie, a już zwłaszcza wtedy…

(Senator Grażyna Sztark: O matko! O matko!)
…kiedy tu jest zaproszona na…
Proszę mi nie przeszkadzać.
(Senator Grażyna Sztark: A ministrowi przystoi?)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Nie przystoi to osobie, która staje przed Senatem 

jako prezes Sądu Najwyższego, a nie jako osoba pry-
watna, która może… Tłumacząc się, że ma zwyczaj 
być profesorem na uniwersytecie, to skraca sobie dy-
stans… No, co to w ogóle są za słowa? Dla mnie jest 
to szokujące, kiedy ktoś taki w takim miejscu w ten 
sposób się odzywa.

(Senator Grażyna Sztark: Sam nie wie…)
Mówiła też o dublerach. Potem niby trochę się 

wycofała z tego czy przeprosiła, ale tak nie do koń-
ca. Ale w zasadzie można sobie tak mówić, prawda? 
Proszę państwa, tak po prostu nie można.

A wracając do ustawy, bo w zasadzie to o niej 
powinniśmy rozmawiać, a nie o tych wszystkich 
innych sprawach, to trzeba powiedzieć tak, jeszcze 
raz powtórzyć: ta ustawa wykonuje postanowienie 
Trybunału Sprawiedliwości UE i w zasadzie nic 
więcej. Proste. Dlaczego to robimy? Ano dlatego, że 
czujemy się, jako Polska, lojalnym członkiem Unii 
Europejskiej. I pacta sunt servanda czy dura lex, sed 
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(senator K. Radziwiłł) momentu, kiedy wydano nowelizację, która wprowa-
dziła zapisy o wynagrodzeniu szkód.

Inna sprawa, proszę państwa. Ja mówię o rze-
czach, które znam z autopsji. Wybaczcie państwo, 
jestem praktykiem. Podobna sprawa, która też doty-
czyła 80 tysięcy ludzi, mianowicie sprawa o mienie 
zabużańskie, tym razem ze Strasburga, pierwsza pi-
lotażowa sprawa przeciwko Polsce. Miałem przyjem-
ność tę sprawę prowadzić. I cóż, proszę państwa? Nikt 
nie potępiał wtedy w czambuł Polski i osób, które 
wydawały w tym czasie ustawy, które okazały się 
sprzeczne z Europejską Konwencją Praw Człowieka.

Ja bym się tak brawurowo na państwa miejscu nie 
cieszył z tego, że takie orzeczenie zapadło, aczkol-
wiek przyznaję – i mam chyba do tego tytuł moralny 
–że takiego orzeczenia się niestety spodziewałem. 
Jak państwo zerkniecie do moich wypowiedzi w cza-
sie debaty nad tą ustawą, to zauważycie, że podno-
siłem wątpliwości natury prawnej co do tego, czy 
nie ryzykujemy, idąc zbyt daleko, albowiem zasada 
ekspektatywy, czyli oczekiwanego, uzasadnionego 
prawa do funkcjonowania tych sędziów, którzy zo-
stali powołani, do siedemdziesiątego roku życia, jak 
i wynikająca z konstytucji zasada 6-letniej kadencji 
pani prezes mogą tutaj doznać szwanku i może nas to 
nieco kosztować. No i tak się stało. Proszę państwa, 
ale nie ma powodu do tego, żeby tutaj triumfować. 
To, że my teraz podejmujemy pracę, żeby to naprawić, 
jak uważam, powinno się spotkać z państwa akcep-
tacją. Oczywiście jak to bywa przy ustawodawstwie, 
ustawy nigdy nie są doskonałe. Ja sam dostrzegam 
pewne wady, m.in. związane z tym, o czym tu już 
chyba wspomniano, że w sposób nieuzasadniony 
przyznaje się tym sędziom, którzy stwierdzą, że nie 
powracają do wykonywania zawodu, uposażenie wy-
noszące 100%, a nie 75%, tak jak wszystkim innym. 
No, wydaje się to być nieuzasadnione i niesprawiedli-
we. Proszę państwa, człowiek, który wróci do pracy, 
będzie pracował, a potem przejdzie na tę emeryturę 
zwaną tutaj pięknie przejściem w stan spoczynku… 
Powiem szczerze, że zawsze mnie to określenie mier-
ziło, no ale trudno – tak jest przyjęte w ustawach 
o ustroju sądów i o Sądzie Najwyższym. No i to jest 
tak, że ten, który pracował, dostanie 75%, a ten, który 
nie pracował, dostanie – nie wiadomo za co – nagrodę 
w postaci takiej, że będzie miał 100%. Wydaje mi 
się to nieuzasadnione, dlatego składam poprawkę co 
do tych 2 artykułów. Chodzi o to, żeby wykreślić tę 
zasadę, to zróżnicowanie niczym nieuzasadnione.

Pozostałe kwestie, proszę państwa, też wymagają 
skupienia się, jeśli chodzi o aspekty prawne. Ja wiem, 
że zawsze łatwiej się mówi o polityce i przerzuca 
argumentami, używając podniosłych sformułowań 
i oskarżeń, aniżeli konkretnie – prawniczo. Proszę 
państwa, to, że zostało wydane takie orzeczenie 
w trybie zabezpieczającym, zobowiązuje nas do  

państwa, nawet jak na jakimś etapie, nie czytając tego 
postanowienia – większość osób go nie czytała – nie 
wiedzieliśmy o pewnych rzeczach, to pan minister 
Warchoł powiedział nam dzisiaj, że tam jest wyraź-
nie napisane, że należy podjąć kroki, które uczynią 
to postanowienie egzekutywnym. No i to właśnie 
robimy. Nic więcej. Tylko tyle i aż tyle.

Bądźmy przez chwilę razem. Ja zupełnie nie ro-
zumiem, dlaczego państwa koledzy w Sejmie głoso-
wali przeciw. Senat jest izbą refleksji i myślę, że po 
refleksji jest możliwe, żebyśmy niezależnie od tego, 
co sądzimy na temat reformowania wymiaru spra-
wiedliwości w Polsce przez środowisko polityczne 
Prawa i Sprawiedliwości, akurat w tej sprawie dali 
czytelny sygnał wewnątrz i na zewnątrz, że czasem 
możemy być razem. Dziękuję.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Cichoń.

Senator Zbigniew Cichoń:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jak zwykle powiem w sposób oszczędny, chyba 

nawet skończę przed czasem. Chciałbym państwa, 
którzy tak triumfują, że zostało wydane orzeczenie 
zabezpieczające trybunału, troszeczkę ostudzić w tej 
radości i postawić pionowo na ziemi, tak żeby rozej-
rzeli się wokół siebie i uderzyli w piersi.

Proszę państwa, ta sprawa dotyczy 23 sędziów. 
A ile było spraw, w których wprawdzie nie trybu-
nał luksemburski – nie było wcześniej takich spraw 
przeciwko Polsce – tylko Trybunał Konstytucyjny 
stwierdzał… Państwo w czasie, kiedy rządzili-
ście, wydawaliście przepisy, które krzywdziły nie  
23 osoby, ale 80 tysięcy osób. Przypomnę chociażby 
absydalną ustawę jeszcze z kadencji, kiedy byłem 
senatorem, 2007–2011 r. Wprowadzono przepisy, że 
dla uzyskania prawa do emerytury trzeba się zwolnić 
przynajmniej na 1 dzień z pracy. Inaczej emerytura 
była zwieszana.

Ja miałem przyjemność prowadzić taką sprawę 
już jako pełnomocnik – nie byłem senatorem następ-
nej kadencji – który wcześniej, jeszcze jako senator, 
zebrał 30 podpisów. Proszę państwa, wygraliśmy 
sprawę i nikt nie piał hymnów pochwalnych na rzecz 
PiS, a zarazem potępieńczych na rzecz Platformy 
Obywatelskiej. Można by rzec, że przeszło to nawet 
stosunkowo cicho, ale ustawodawca musiał wydać 
przepisy, które naprawiły to naruszenie, i musiał lu-
dziom zapłacić za 18 miesięcy, bo tyle mniej więcej 
minęło od wejścia w życie tej absurdalnej ustawy do 
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(senator Z. Cichoń) Dlatego ja, proszę państwa, apeluję, żebyśmy 
schowali swoje ambicje i swoje triumfujące postawy 
i uchwalili tę ustawę. Proszę państwa, zrezygnujmy 
z tych naszych ambicji, zwłaszcza, że – chciałbym 
przypomnieć – wczoraj minęła piękna rocznica zdo-
bycia Lwowa po I wojnie światowej. Tam ci młodzi lu-
dzie, te orlęta, poświęcali swoje życie. A my możemy 
tutaj poświęcić tylko swoje ambicje, swoje jakieś in-
teresy partyjne. Stańmy ponad tym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo mi się podobała ta figura retoryczna pana 

senatora, mecenasa Cichonia, że każdemu może się 
zdarzyć potknięcie. Jest taki dowcip, jak policja prze-
słuchuje świadków zdarzenia i wszyscy mówią: ten 
człowiek się potknął i upadł na nóż. Na co policja 
pyta: no tak, ale 7 razy?

(Wesołość na sali) (Oklaski)
7 razy się potknęliście na ten scyzoryk. I pan, 

Panie Mecenasie, uważa, że to jest wszystko w po-
rządku? Ja uważam, że nie. Uważam, że nie 7 razy 
się potknęliście, tylko 7 razy dźgaliście. I nie wytłu-
maczy mi pan, że było inaczej.

Pan senator Czerwiński mówił: ile razy można 
wracać do sprawy, która już została rozstrzygnięta, 
domniemanie konstytucyjności, stabilności prawa… 
To niech mi pan odpowie, Panie Senatorze: kto nie pu-
blikował wyroków trybunału? Bo to, co ja w tej chwili 
powiedziałem… Pan mówił o tym, że domniemanie 
konstytucyjności wyroków trybunału… Niech mi pan 
przypomni, kto przez pół roku, albo rok nie publiko-
wał jednego z najważniejszych wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Senator Jerzy Czerwiński: To nie były wyroki.)
(Głosy z sali: Tak, tak.)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Proszę o spokój.)
Myślałem, Panie Senatorze, że jeżeli się w jakiś 

sposób poważnie…
(Głos z sali: Traktujemy.)
…traktujemy, to pan teraz tego nie będzie chciał 

powiedzieć. To były wyroki. Tak więc taką sofisty-
kę oczywiście można uprawiać. Tylko po co? Będzie 
druga osoba, która powie: sprawdzam. Mówił pan: 
faszyści. O tym takim znakowaniu przeciwników. 
A „zdrajcy” to fajniej? Pan mówił, że wobec was się 
używa takiego stygmatyzowania, tak że pana pytam…

(Odgłosy dobiegające z telefonu komórkowego)
(Głos z sali: Co, mecz?)

jednego – do stosowania się do tego orzeczenia – ale 
i zobowiązuje nas do czegoś jeszcze, o czym państwo 
tu zapominacie albo twierdzicie, że w ogóle to jest 
niepotrzebne. Bo inną sprawą jest bezpośrednie sto-
sowanie, czyli przyjęcie, że te osoby mają z powrotem 
wrócić do funkcjonowania, i inną sprawą jest deroga-
cja przepisu. Nie może być sytuacji takiej, że przy-
wrócą stosunek pracy ci sędziowie… Przepraszam, 
powołania, bo przecież oni, tych 23, są powołani – nie 
są na umowie o pracę. …A zarazem będzie funkcjo-
nował przepis, który uznajemy za sprzeczny z zasadą, 
że oni będą kontynuować, bo właściwie tu chodzi 
o kontynuację… Bo tak ustawa jest sformułowana, że 
to jest kontynuacja ich dotychczasowego zajęcia, czyli 
funkcjonowania jako sędziów Sądu Najwyższego. 
Proszę państwa, rzeczą kogo, jak nie określonego 
kraju, którego dotyczy orzeczenie – w tym przypadku 
Polski– jest derogacja przepisów, co do których uzna-
jemy, że byłyby sprzeczne z orzeczeniem Trybunału. 
No, prosta zasada. Stosujemy się tutaj, tak jak mówię, 
do zasady ochrony praw nabytych, czyli tej ekspek-
tatywy – ci sędziowie w momencie powoływania 
spodziewali się, że będą funkcjonować tam do sie-
demdziesiątego roku życia, a tu naraz zmniejszono 
ten wiek do sześćdziesiątego piątego roku życia – jak 
również uznajemy, że pani prezes Gersdorf dalej jest 
panią prezes.

Ja, proszę państwa, bym proponował, żebyśmy 
tutaj jako Polacy pogodzili się co do tego i przegło-
sowali tę ustawę, ewentualnie z tymi poprawkami, 
które tutaj ja proponuję. I tak się zastanawiam nad tą 
poprawką pana senatora…

(Głos z sali: Zientarskiego.)
…mecenasa Zientarskiego, który uważa, że można 

by się zastanowić nad tym, czy nie przywrócić tego 
wieku 70 lat w przypadku wszystkich, czyli rów-
nież dla tych powoływanych po przyjęciu tej ustawy 
o Sądzie Najwyższym. Proszę państwa, jest rzeczą 
oczywistą, że w naukach humanistycznych, a zwłasz-
cza w prawoznawstwie, które jest połączeniem nauki 
humanistycznej z rzemiosłem, bo tak to wygląda… Im 
człowiek dłużej to rzemiosło wykonuje, tym bardziej 
doskonale to czyni. W związku z tym wraz z upły-
wem czasu nabywa się eksperiencji i swojego rodzaju 
doskonałości. I znamy takie przypadki, że bardzo 
często orzekają sędziowie wiekowi. Ja pamiętam, jak 
odbywałem staż prawniczy w Stanach Zjednoczonych 
i w Chicago mieliśmy spotkanie z sędzią, nawiasem 
mówiąc, polskiego pochodzenia – panem, nomen 
omen, Wachowskim, ale nic nie miał on wspólnego 
z tym Wachowskim, którego wszyscy znamy – i był to 
staruszek 90-letni, który orzekał w sprawach rodzin-
nych. I miał tak niesamowity posłuch i poważanie,  
że wszyscy mogliby mu tego zazdrościć. 
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(senator A. Pociej) jak Kaszpirowski podchodzi do ludzi i leczy dotknię-
ciem. Podchodzi do kogoś, kto się jąka i mówi: mów. 
Przychodzi do kulawego i mówi: idź. I po sekundzie 
ten, który się jąka, mówi: o-o-o, ku-ku-kulawy się 
wywrócił.

(Wesołość na sali)
I to jest państwa podejście do prawa. W-w-właśnie 

się wywrócił. Tylko jeszcze nie wiecie, jak to wszyst-
ko nazwać.

Mówicie o panu ministrze Warchole. Ja już nie 
pamiętam, który to był wiceminister, ale ostatnio, 
parę dni temu, cały internet obiegła wypowiedź… 
Niestety nie pamiętam, który z wiceministrów spra-
wiedliwości wprost mówił…

(Głosy z sali: Wójcik, Wójcik.)
Dziękuję bardzo. Nie chciałem podawać nazwiska, 

bo sam tego nie pamiętam, ale podpowiadają mi tutaj, 
z sali, że to pan minister Wójcik mówił o pierwszej 
prezes, pani Gersdorf…

(Głos z sali: A, to nie…)
Nie, to przepraszam, wycofuję się. Może to nie był 

minister Wójcik, ale któryś z wiceministrów mówił 
w ten sposób do nieznanej mu bliżej zagranicznej te-
lewizji, w nieznanym mu do końca języku angielskim 
w ten sposób, że może sobie pani Gersdorf wejść do 
sądu, albo se wyjść z sądu. Powtórzył to zdanie nie-
specjalnie złożone parę razy. I co dzisiaj mamy? Ona 
se może wyjść albo se może nie wyjść? To „se” nie jest 
moim błędem językowym, tylko próbą powtórzenia 
wypowiedzi pana ministra. Kim ona… Wypowiedział 
się o pierwszej prezes Sądu Najwyższego, że de facto 
jest prywatnym człowiekiem. A państwo dzisiaj mówi-
cie, że jest zupełnie kim innym. To kto tutaj sobie kpi?

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze, 
10 minut.)

Pan marszałek niestety przy mnie przestał oglą-
dać, co oglądał, i tylko mnie napiętnuje 10 minutami.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Cały czas pana 
słuchałem.)

Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Adam Bielan: 10 minut pana słu-

chałem.)
Panie Marszałku, błagam, 2 minuty.
(Wicemarszałek Adam Bielan: Nie, nie, Panie 

Senatorze, 10 minut.)
(Głos z sali: Jeszcze raz?)
(Głos z sali: Może być 10 minut.)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Musimy przestrze-

gać prawa. Częścią naszego prawa jest Regulamin 
Senatu.)

Panie Marszałku, wszyscy przede mną mówili 
troszeczkę dłużej. Proszę mi pozwolić na te 2 minu-
ty, ale oczywiście mogę wrócić za chwilę, jeżeli pan 
marszałek…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Jeżeli pan obieca, 
że pan nie wróci.)

(Głos z sali: Reklama się włączyła…)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Przepraszam.)
Ile jest, Panie Marszałku?
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: 7 minut.)
A wygrywamy czy przegrywamy? (Oklaski)
(Głos z sali: 27 do 1.)
Stygmatyzowanie, Panie Senatorze, jest z 2 stron. 

Bo mówić „zdrajcy” o ludziach, którzy odwoływali 
się do trybunałów europejskich… Przecież to były 
wasze słowa. A dzisiaj pan senator Radziwiłł mówi: 
no, przecież my słuchamy, co powiedział Trybunał. 
Pan też mówi: no, my się cofamy, bo słuchamy, co 
mówi Trybunał. A jak ludzie się zwracali do trybu-
nałów europejskich, to mówiliście: zdrajcy. Tak że 
proszę mi nie mówić o faszystach.

Pan senator Radziwiłł mówił o braku zaufania do 
Trybunału Konstytucyjnego, o tym, że nasza strona 
nie ma do niego zaufania. Tak?

(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie.)
Tak.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Mówiłem o pani 

prezes Gersdorf.)
O pani prezes.
(Senator Konstanty Radziwiłł: A to jest jedna 

z was?)
Nie, przepraszam, pomyliłem się. Mówił pan 

o pani prezes. A co mówiliście o Rzeplińskim?  
Że to jest polityk, ktoś…

(Głos z sali: No bo nim był.)
A, okej. Więc tylko w jedną stronę to działa.  

To jest taka symetria… To nawet nie jest symetria.
Jak uchwalaliście przepisy dotyczące Sądu 

Najwyższego? Proszę mi przypomnieć te wszyst-
kie genialne, odważne argumenty za tym, że jed-
nak musi to być 60 albo 65 lat. Tak samo genialne 
były argumenty dotyczące tego, żeby można było 
mieć wyłącznie jedno obywatelstwo. To co mamy 
powiedzieć naszym kolegom, którzy mają powy-
żej 80 lat? No, przecież podnosiliście za tym rękę.  
Co możemy powiedzieć o koleżankach, które mają 
3 obywatelstwa? To można w tej sytuacji stanowić 
prawo w Rzeczypospolitej, a nie można go stosować? 
No, niechże mi ktoś z was powie, jaka jest różnica. 
Żaden nie powie.

Tak wspaniale mówicie panowie o tej ustawie, 
więc ja przypomnę… Bo zacząłem od dowcipu, a te-
raz chcę kontynuować. Marszałek Borowski też dosyć 
dobrze się wypowiedział…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…na temat tego, jak wygląda z boku państwa 

poparcie, co się tutaj wydarzyło. Znowu wrócę do 
dowcipu. Jest taka opowieść o Kaszpirowskim, o tym, 
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(senator A. Pociej) (Senator Konstanty Radziwiłł: Domniemanie kon-
stytucyjności.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Konstytucyjności.)
Ja powiedziałem „niekonstytucyjności”? 

Przepraszam bardzo, domniemanie konstytucyjności. 
Miałem na myśli „niewinność”, a to słowo od „nie” 
się zaczyna. Domniemanie konstytucyjności… Panie 
Senatorze, gdyby przyjąć pański tok rozumowania, 
to tak naprawdę każdą ustawę trzeba by kierować do 
Trybunału Konstytucyjnego, to znaczy, nawet jak ona 
jest ewidentnie niekonstytucyjna, to ją uchwalamy, bo 
przecież nie mamy prawa stwierdzić, że jest niekonsty-
tucyjna, a potem kierujemy do trybunału, czyli mamy 
Sejm, Senat, prezydenta i jeszcze trybunał jako…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Domniemanie do-
tyczy tych, które już działają.)

A nie, nie, chwileczkę. No nie, mówimy jednak 
o uchwalanych, więc jeżeli…

(Senator Konstanty Radziwiłł: Nie, ja mówiłem 
już o tych uchwalonych.)

Ja nie wiem, o czym pan mówił, ja mówię o usta-
wach, które tu były uchwalane i do których była masa 
zastrzeżeń konstytucyjnych od najważniejszych figur 
w Polsce, od Sądu Najwyższego, od radców praw-
nych, od adwokatów, od wybitnych konstytucjona-
listów, od Komisji Weneckiej – skąd tylko chcecie. 
Nie, uchwalimy. I następnie uważamy, że ma do-
mniemanie konstytucyjności. No, Panie Senatorze, 
to ja panu powiem tak: to jeżeli ustawą można znieść 
kadencyjność prezesa Sądu Najwyższego, to może 
uchwalimy taką ustawę, która przerywa kadencję 
prezydenta? I powiem więcej: ona pewnie będzie ko-
rzystać z domniemania konstytucyjności, bo jeszcze 
nie przeszła przez trybunał. Tak? Nie prowadźmy 
do absurdu. Są sytuacje, w których są wątpliwości 
konstytucyjne – i to ja rozumiem – i są sytuacje, kie-
dy nie ma wątpliwości konstytucyjnych. Ja dawałem 
przykład z tą nieszczęsną cenzurą. No, jeżeli ktoś by 
chciał taką ustawę uchwalić, to proszę mi nie mówić,  
że taka ustawa ma domniemanie konstytucyjności, 
bo to prowadzi do zupełnego absurdu.

(Senator Piotr Zientarski: Tak, na tej samej za-
sadzie.)

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku…)
Już? Tak, już kończę.
Pani prezes… Mówiono tutaj o to tym, że pani 

prezes się tu nie powinna wypowiadać w sprawie 
konstytucyjności. Pani prezes jako pierwszy prezes 
Sądu Najwyższego przedstawiała przecież opinię do 
tych ustaw. To były opinie całego gremium. Prawda? 
To jakżeż ona ma się nie wypowiadać? Ona opiniuje 
ustawę i ona stwierdza w swojej opinii, że ta ustawa 
w tym to, a tym artykule…

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Marszałku, 
pana koledzy klubowi krytykują mnie, że jestem za 
mało asertywny.)

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Dlatego wrócisz.)
Panie Marszałku, ponieważ lubię mówić do pana 

marszałka, to ja wrócę za chwilę.
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Tego się obawiałem.
Pan senator Borowski.
(Rozmowy na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Proszę mnie wpi-

sać…)
(Głos z sali: …To se wrócę.)

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oczywiście nawiążę do niektórych wypowiedzi, 

które miały miejsce po tym, kiedy przedstawiłem 
swój pogląd z tej mównicy.

Znowu oczywiście wracamy do starych spraw, ale 
widać taka karma i trzeba do nich wracać. Pan senator 
Czerwiński, odnosząc się do moich wątpliwości co do 
Trybunału Konstytucyjnego, do tego, że to musi być 
organ, do którego ma się zaufanie, bo taką funkcję 
pełni on w naszym systemie prawnym, w państwie, 
powiedział: „No tak, a wtedy, kiedy poprzednia koali-
cja przegłosowała 5 kandydatów do Trybunału, to co, 
to budowało zaufanie?”. Chyba dobrze zrozumiałem 
pańską wypowiedź. Tak, uważam, że bardzo źle się 
stało. Ja zresztą, będąc wtedy w Senacie, nie popiera-
łem tego rozwiązania. Jednak od rozstrzygania tych 
spraw – tu znowu się odniosę do wielu wypowiedzi – 
jest Trybunał Konstytucyjny. Złożona została do nie-
go skarga – przypomnę jeszcze raz – najpierw przez 
Prawo i Sprawiedliwość. Oczekiwaliśmy na wyrok 
w tej sprawie. PiS po wygraniu wyborów stwierdził, 
że już nie musi czekać na wyrok trybunału, bo te-
raz sobie zarządzi zmiany w trybunale. Jednakowoż 
powtórzono tę skargę i trybunał wydał wyrok w tej 
sprawie. Wydał wyrok i stwierdził, że 2 sędziów 
zostało wybranych prawidłowo, a 3 nieprawidłowo. 
I teraz abstrahuję od tego… Bo znam tę dyskusję, 
że nie wiadomo, jak by się wypowiedział, gdyby to 
było nie w tym momencie itd. Ale się wypowiedział. 
I taka jest jego rola w naszym systemie. To nie zostało 
uszanowane po prostu i to ciąży nad nami do dzisiaj. 
Dlatego jeśli mówimy o braku zaufania, to niestety 
właśnie z tego powodu. To po pierwsze.

Po drugie, domniemanie niekonstytucyjności. 
Rozwinął ten temat pan senator Radziwiłł. Panie 
Senatorze, gdyby przyjąć…

(Senator Aleksander Pociej: Konstytucyjności.)
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(senator M. Borowski) wszyscy zrozumieli, w tym pan marszałek. Ale wina 
jest na pewno po mojej stronie, a nie po pana, bo 
skoro pan zrozumiał, że ja mówię o domniemaniu 
konstytucyjności przepisów, nad którymi pracuje-
my, to oczywiście zgadzam się w pełni z tym, co 
pan powiedział. Ale domniemanie konstytucyjności 
dotyczy aktów prawnych, które już obowiązują. I nie 
zajęło mi dużo czasu, żeby w internecie znaleźć taką 
pracę, gdzie wprost prawnicy, doskonalsi ode mnie, 
piszą: „Domniemanie konstytucyjności posiada silne 
umocowanie w konstytucji, choć w akcie tym nie 
zostało expressis verbis wyrażone. W orzecznictwie 
Trybunału Konstytucyjnego w pierwszej kolejności 
jako źródło owego domniemania wskazywany jest 
art. 2 Konstytucji oraz wynikające z niego zasady 
demokratycznego państwa prawnego oraz ochrony 
zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez 
nie prawa”.

(Senator Piotr Zientarski: I o to chodzi.)
To jest definicja domniemania konstytucyjności 

i jego umocowanie. To wziąłem akurat z artykułu. Nie 
wiem, czy to są jacyś wspaniali prawnicy, pewnie tak. 
Pani Aleksandra Dębowska i Monika Florczak-Wątor 
napisały taki artykuł. I myślę, że to jest zasada, którą 
prawnicy, nie lekarze, znają bardzo dobrze. I oczywi-
ście tylko to miałem na myśli, mówiąc o domniema-
niu konstytucyjności. Ale pani prezes, w stosunku do 
której się odnosiłem, mówiła o aktach…

(Senator Piotr Zientarski: Ale nie bezwzględnie.)
…prawnych, które obowiązują, a nie o tych, któ-

re są w przygotowaniu. Prawda? Tak że jeżeli ktoś 
zrozumiał to inaczej, to bardzo przepraszam, że nie 
byłem dość precyzyjny. Dziękuję, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator, minister Bobko.

Senator Aleksander Bobko:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nawiązując do takiej troszkę swobodniejszej at-

mosfery, gdzie padały i dowcipy, i cytaty, pozwolę 
sobie zacząć też od przywołania naszego wieszcza 
Jana Kochanowskiego…

(Senator Piotr Zientarski: Kochanowski nie był 
wieszczem.)

…który kojarzy mi się trochę z tą sytuacją, w któ-
rej jesteśmy, w której mamy do czynienia z pewnego 
rodzaju szkodą.

Otóż to jest znana myśl:
„Cieszy mię ten rym: «Polak mądr po szkodzie»;
Lecz jeśli prawda i z tego nas zbodzie,
Nową przypowieść Polak sobie kupi,
Że i przed szkodą, i po szkodzie głupi”.

…jest niekonstytucyjna.
I wreszcie – to już zupełnie na koniec…
(Senator Aleksander Pociej: Pan senator Borowski 

nie ma tutaj kolegów klubowych.)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Adam Bielan: Sympatycy, sym-

patycy.)
(Senator Marek Pęk: Przecież był kandydatem na 

marszałka.)
Ale jako niezależny.
I, proszę państwa, na koniec chcę powiedzieć tak: 

w tym projekcie, w uzasadnieniu, na końcu, jest takie 
zdanie – mianowicie, że ustawa wywołuje pozytywne 
skutki społeczne.

(Głos z sali: O!)
Bardzo to cieszy, bardzo to cieszy. I chcę powie-

dzieć, że taki sam zwrot był w tamtych ustawach  
– że wywołuje pozytywne skutki społeczne. Czyli jak 
wyrzucamy sędziów, to wywołuje pozytywne skutki 
społeczne, i jak ich przywracamy, to też wywołuje. 
(Wesołość na sali) (Oklaski)

I chcę powiedzieć… I chcę powiedzieć…
(Wicemarszałek Adam Bielan: To były oklaski na 

zakończenie.)
…że to jest wielkie osiągnięcie ekipy rządzącej. 

Dziękuję bardzo.
(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bobko.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Panie Marszałku, 

ja chciałbym sprostować. Zostałem źle zrozumiany.)
Dobrze, tylko pan minister będzie jeszcze prze-

mawiać…
(Senator Konstanty Radziwiłł: Ale ja po prostu 

zgłosiłem się, że chciałbym odpowiedzieć…)
Aha, dobrze. To proszę, proszę.
(Senator Konstanty Radziwiłł: …w trybie spro-

stowania.)
Tak.
(Rozmowy na sali)
Czy teraz?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak.)
Bardzo proszę.
(Senator Konstanty Radziwiłł: Jeśli można…)
Proszę, oczywiście. Tak.

Senator Konstanty Radziwiłł:
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
To pewnie jest moja wina – nie jestem prawnikiem 

i być może sformułowałem to w taki sposób, że nie 



273
67. posiedzenie Senatu w dniu 23 listopada 2018 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym

(senator A. Bobko) Ja to tak widzę. A więc jest pewien spór, jest istotny 
spór, który w Europie się toczy. 

A drugi spór to jest spór o kształt Unii Europejskiej. 
Jakie jest władztwo instytucji europejskich nad pra-
wem krajowym? Czy trybunały europejskie mogą 
wprost znosić krajowe ustawy i stosować bezpo-
średnio… Takiego precedensu według mojej wiedzy 
– pytaliśmy dzisiaj o to, dyskutowaliśmy też o tym 
z panem ministrem – podobno jeszcze nie było, nie 
było tak, żeby Trybunał zawiesił wprost obowiązy-
wanie ustawy. To jest kolejny spór, spór o to, czy ma 
do tego prawo.

Dlatego właśnie rząd polski nie idzie na to, żeby 
stosować – tak jak państwo podpowiadacie, czego by-
ście oczekiwali – to tymczasowe skądinąd orzeczenie 
bezpośrednio, ale traktujemy to jako wytyczną czy 
jako obligację do tego, żeby to polski ustawodawca 
zmienił prawo i żeby dalej w Polsce obowiązywało 
prawo, które jest stanowione przez polskiego usta-
wodawcę. Dlatego nie stosuje się bezpośrednio do 
ustaw, które skądinąd nie są przedmiotem traktatów 
europejskich, bo z tego, co wiem, wynika, że prawa 
sądowe nie są bezpośrednio przedmiotem traktatów. 
Ich przedmiotem, tak to nazwę, jest pewna sfera war-
tości, praworządność jest tą wartością, ale – jak już 
powiedziałem – tutaj o tę praworządność moim zda-
niem nie do końca chodzi.

A jeśli ktoś ma wątpliwości… Proszę państwa, kie-
dy zostało wydane orzeczenie trybunału europejskie-
go? Kilka godzin przed końcem kampanii wyborczej 
w Polsce. Czy to jest przypadek, czy to jest dowód, 
dowód to może za dużo powiedziane, ale argument 
na rzecz tego, że trybunał europejski niestety wpisu-
je się także w pewną walkę polityczną? O czym ja 
mówię z ubolewaniem, bo instytucje, które powinny 
być poza sporem politycznym, zarówno w Polsce, jak 
i europejskie, niestety zostają w tę walkę polityczną, 
walkę ideową wplątane, a praworządność staje się 
narzędziem, instrumentem, jest zinstrumentalizo-
wana, co jest w mojej ocenie rzeczą bardzo niedobrą 
i niebezpieczną.

Teraz rząd wykonuje to tymczasowe orzeczenie 
Trybunału – jak przedstawiał to pan minister, i takie 
przekonanie ma, myślę, większość z nas po naszej stro-
nie – z szacunku do prawa europejskiego, z szacunku do 
tego, że… Wykonujemy to, co zostało nam nakazane, 
mimo że co do istoty z tym orzeczeniem się nie zga-
dzamy. Nie jest to taka rzadka sytuacja, jest to często, 
niezwykle często spotykana sytuacja na różnych pozio-
mach, że sąd wydaje orzeczenie czy wyrok, z którym 
się nie zgadzamy, no ale nie mamy innego wyjścia, 
podporządkowujemy się. Potem idziemy na drogę od-
wołania, próbujemy jeszcze swojego dochodzić. I rząd 
zapowiada, że będzie swojego dochodził, że będziemy 
bronić przed Trybunałem swojego stanowiska, że refor-
ma jest zgodna z prawem, że jest zgodna z wartościami 

No, to, co powiem dalej, już będzie poważniejsze, 
ale chciałbym – mam nadzieję, że tak będzie – żeby-
śmy z tych doświadczeń, które teraz mamy, wszyscy 
wyszli trochę mądrzejsi, przynajmniej trochę, zarów-
no koledzy z opozycji, jak i my tutaj.

Mówimy dzisiaj w zasadzie prawie cały dzień w tej 
Izbie o praworządności, bo mówiliśmy o tym z panem 
rzecznikiem i w pierwszej części, i z panią prezes 
w drugiej części, i wokół mówimy o praworządności. 
I to bardzo dobrze, bo praworządność – mówiłem 
o tym przed południem – jest świetną, wspaniałą spra-
wą. Ale dzisiaj ta ustawa jest elementem sporu z Unią 
Europejską, z naszymi przyjaciółmi, podkreślam, 
i sojusznikami z Unii Europejskiej. Jesteśmy w spo-
rze. Ale jaka jest istota tego sporu? Jaka jest istota 
sporu z Unią Europejską. No, pierwsza odpowiedź to: 
praworządność. W mojej ocenie – tutaj może część 
z państwa się z tym nie zgodzi – praworządność nie 
jest istotą tego sporu. Praworządność jest narzędziem, 
jest przestrzenią, w której się spieramy, w której ten 
spór się konkretyzuje. Spór z Unią Europejską ma 
charakter inny, niestety bardziej podstawowy, to jest 
spór ideowy…

(Senator Piotr Zientarski: Wartości.)
Nie ma co tego ukrywać, to jest spór dotyczący 

wartości. Jest to spór, którego – ze względu na czas 
skrócę, ale chcę to wyraźnie powiedzieć – istota polega 
na tym, że z punktu widzenia elit europejskich takiego 
rządu, jaki dzisiaj jest w Polsce, w Europie być po pro-
stu nie powinno. Niestety, proszę państwa… I proszę 
dać mi to zilustrować. Ja mówię o naszych przyjacio-
łach i sojusznikach, nie mówię o wrogach. Ten spór to 
nie jest spór na śmierć i życie, to jest spór pomiędzy 
przyjaciółmi. Ale tak jak czasem wśród przyjaciół 
mówimy, że tego pana u nas nie chcemy, bo do nas 
nie pasuje, tak też ten spór w mojej ocenie ma niestety 
taki charakter. Posłużę się ilustracją, bo nie ma czasu, 
a można by długo o tym mówić. Przywołajmy obraz 
11 listopada – Marsz Niepodległości, ćwierć miliona 
ludzi z biało-czerwonymi flagami.

(Senator Grażyna Sztark: Z zielonymi też.)
Dla nas – myślę, że tutaj właściwie dla wszyst-

kich, a na pewno dla znakomitej większości Polaków 
– ten obraz, ten ocean biało-czerwony wzrusza, 
rodzi pozytywne emocje. Ja do dzisiaj nie potra-
fię mówić o tym bez wzruszenia. Natomiast wśród 
Europejczyków, a zwłaszcza wśród elit w Brukseli… 
Bo jeśli chodzi o takich zwykłych ludzi w Bawarii, 
gdzieś we Włoszech, to jest inaczej. Ale wśród elit 
europejskich, wśród naszych przyjaciół ten obraz 
albo budzi zdumienie, zaskoczenie, jak to w ogó-
le jest w dzisiejszej nowoczesnej Europie możliwe, 
albo wręcz przechodzi to w swoiste przerażenie, co 
to w ogóle jest, że to są jakieś demony przeszłości. 
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(senator A. Bobko) Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Podczas jednej z debat na temat Polski, które się 

toczyły, jeden z prominentnych polityków europej-
skich powiedział do przedstawiciela polskiego rządu: 
wy macie zasady, my mamy pieniądze. Chciałbym 
trochę szerzej spojrzeć na tę naszą dzisiejszą debatę.

(Głos z sali: I to jest puenta.)
Oto słyszymy, że w Niemczech poseł CDU został 

sędzią w niemieckim trybunale konstytucyjnym. I ni-
kogo to nie dziwi, jest to fakt naturalny. Powtarzam: 
nikogo to nie dziwi.

(Senator Barbara Zdrojewska: Jest spór…)
Oto niedawno okazało się, że była w Berlinie kon-

ferencja, na której pani kanclerz Merkel stwierdziła, 
że: państwa narodowe powinny być obecnie gotowe 
do oddania suwerenności. Koniec cytatu. Stwierdziła 
później – to trzeba oddać – że oczywiście z posza-
nowaniem woli parlamentów krajowych. A była to 
konferencja w Berlinie poświęcona przyszłości Unii 
Europejskiej.

Oto 14 listopada 2018 r. obradował Parlament 
Europejski w Strasburgu i została przyjęta rezolucja, 
której fragmenty pozwolę sobie państwu odczytać. 
Jest to rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 
14 listopada 2018 r. w sprawie potrzeby utworzenia 
kompleksowego mechanizmu Unii Europejskiej na 
rzecz ochrony demokracji, praworządności i praw 
podstawowych.

I m.in. o czym w tym dokumencie, dość obszer-
nym, czytamy? Parlament Europejski ubolewa, że 
„Komisja nie przedstawiła jeszcze wniosku w sprawie 
kompleksowego mechanizmu Unii Europejskiej na 
rzecz demokracji, praworządności i praw podstawo-
wych, oraz apeluje do Komisji o uczynienie tego, 
szczególnie w drodze zaproponowania przyjęcia poro-
zumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie Paktu 
Unii Europejskiej na rzecz demokracji, praworządno-
ści i praw podstawowych w jej nadchodzącej inicjaty-
wie nieustawodawczej, by wzmocnić egzekwowanie 
praworządności w Unii Europejskiej”.

Dalej czytamy, że Parlament „ponawia swój apel 
o kompleksowy, trwały i obiektywny mechanizm 
Unii Europejskiej na rzecz ochrony demokracji, pra-
worządności i praw podstawowych oraz podkreśla, 
że taki mechanizm jest dziś pilniej potrzebny niż 
kiedykolwiek wcześniej”.

Dalej. Parlament „powtarza, że główne elementy 
tego mechanizmu zaproponowane przez Parlament 
w formie międzyinstytucjonalnego Paktu na rzecz 
demokracji, praworządności i praw podstawowych 
obejmują coroczne, oparte na dowodach i niedyskry-
minujące przeglądy oceniające, na równych zasadach, 
przestrzeganie przez wszystkie państwa członkow-
skie wartości określonych w art. 2 TSUE”. I dalej: 

europejskimi. I ja rządowi życzę powodzenia w tym 
sporze. Zobaczymy, jak to się skończy. Po tym osta-
tecznym rozstrzygnięciu być może będzie konieczność 
dokonania kolejnej nowelizacji ustawy, tego nie można 
wykluczyć i nie ma co z tego tutaj żartować, chociaż 
tych nowelizacji jest za dużo i ten dowcip pana senatora 
Pocieja niestety jest, powiedzmy, dowcipny. W każdym 
razie ja życzę rządowi, żeby w tym sporze obronił swoje 
racje, bo ja mam przekonanie, że w tym sporze racja 
jest po naszej stronie.

Trochę ubolewam nad tym i trochę żałuję tego, 
że my w tym sporze sami dostarczamy naszym opo-
nentom łatwej amunicji, którą mogą do nas strzelać, 
mówię oczywiście o strzelaniu argumentami, nie 
w sensie dosłownym. Nie ma pana ministra… Życzę 
powodzenia, jak powiedziałem, ale prawdę mówiąc 
wątpię, wątpię, czy przed trybunałem europejskim 
uda się obronić tę argumentację, że zapisana w kon-
stytucji 6-letnia kadencja pierwszego prezesa w świe-
tle art. 180 pkt 4, czyli tego, który mówi o możliwości 
ustawowego skracania kadencji, oznacza w istocie: 
nie dłużej niż 6 lat. Takie pojawiały się tutaj stwier-
dzenia. No, obawiam się, że tego przed europejskim 
trybunałem nie obronimy. Co więcej, ja jestem prze-
konany, że tego rząd by nie obronił także przed pol-
skim Trybunałem Konstytucyjnym. Ten PiS-owski, 
jak to mówicie państwo, trybunał, trybunał, którego 
nie ma, nie miałby w mojej ocenie innego wyjścia, 
jak uznać niekonstytucyjność przynajmniej tego jed-
nego zapisu, który w ustawie o Sądzie Najwyższym 
się znajduje. No ale nie skorzystali państwo z takiej 
możliwości. Dzisiaj pytałem panią prezes dlaczego. 
Jaką odpowiedź dostałem, to słyszeliśmy.

To ostatnie, co powiedziałem, potwierdza w mojej 
ocenie także to, że w tym wszystkim nie chodzi o pra-
worządność. Paradoks polega na tym, że gdyby polski 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niekonstytucyjno-
ści tego czy jeszcze innego zapisu, toby pokazało,  
że praworządność w Polsce funkcjonuje, a to byłaby 
dla wielu sił politycznych w Polsce klęska.

(Wicemarszałek Adam Bielan: Panie Senatorze…)
Już kończę. Tak że… Dobrze, nie będę w takim 

razie nadużywał… Zresztą, prawdę mówiąc, puenty 
de facto nie mam. Tak że nawet dziękuję za przerwa-
nie i do widzenia.

(Wesołość na sali) (Oklaski)

Wicemarszałek Adam Bielan:
To też dobra puenta.
Pan senator Jackowski.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Dlaczego z tym?)
To jest laptop.
(Głos z sali: Pewnie będzie coś czytał.)
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(senator J.M. Jackowski) osobowo. Proszę zauważyć, jak ten mechanizm funk-
cjonuje. I dlatego władze Rzeczypospolitej Polskiej 
w moim głębokim przekonaniu powinny mieć dłu-
gofalową, przemyślaną i konsekwentną strategię 
w rozmowach z Brukselą i wszelkimi instytucjami 
unijnymi. Dziękuję za uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Seweryński)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ostatni na liście jest pan senator Pociej. Uzu-

pełniająca wypowiedź, 5 minut.

Senator Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Bobko mówił, że kończy, ponieważ 

nie ma podsumowania.
(Senator Aleksander Bobko: Skończył się czas.)
I skończył się czas, oczywiście, Panie Senatorze.
Ja, wychodząc tutaj, też nie miałem podsumo-

wania, ale dzięki wspaniałemu wystąpieniu pana 
senatora Jackowskiego, który kiedyś swoimi pomy-
słami załatwił nam drugi dzień słuchania profeso-
ra Rzeplińskiego… Teraz dziękuję bardzo, Panie 
Senatorze, bo ja mam właściwie puentę tego wszyst-
kiego. Z tego wszystkiego, co pan senator powiedział, 
to naprawdę wynika, że ważne są nie zasady, tylko 
kasa.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja tak nie powie-
działem.)

Panie Senatorze, ja tak oceniam. Ja nie mówię,  
że pan tak powiedział. Ja oceniam pana wystąpie-
nie. Pan mówił o budżecie. A w jakim kontekście 
pan mówił? Że Unia Europejska pogroziła i państwo 
wykonujecie to, co macie wykonać, co zawsze mieli-
ście wykonać, nie dlatego, że ważne są zasady, tylko 
właśnie wyłącznie dlatego, że boicie się, że Polska 
dostanie rykoszetem za wasze działania, które były 
nieprzemyślane, bezsensowne i doprowadziły do tego, 
że jesteśmy w tej chwili na tej sali, że musicie wpro-
wadzać ustawę, która jest przeciwko wszystkiemu, 
co do tej pory głosiliście. I robicie to w 3 dni. Znowu. 

I to jest oczywiście straszne, ponieważ znowu jest 
to ten sposób procedowania, o którym szerzej mó-
wił pan senator Zientarski. To jest znowu na kolanie. 
Senator Cichoń również powiedział, że ma zastrze-
żenia, że tam jest coś nie do końca dobrego. Bo jak 
możecie w ciągu 1 dnia…

Panie Senatorze, ja wylatywałem na spotkanie 
Rady Europy 2 dni temu. Jeszcze w ogóle nie wie-
działem, że do Sejmu to trafi. 2 dni obradowałem, 
wracam i już załatwiacie sprawę w Senacie. No, czy 
pan chce powiedzieć, że jest w tym cokolwiek poważ-

„ponawia, że Europejskie sprawozdanie dotyczące 
demokracji, praworządności i praw podstawowych 
musi obejmować i uzupełniać istniejące instrumenty, 
w tym tablicę wyników wymiaru sprawiedliwości, 
monitor pluralizmu mediów, sprawozdanie o zwalcza-
niu korupcji i procedury oceny wzajemnej w oparciu 
o art. 70 TFUE”. I poza tym: „apeluje do Komisji 
o rozważenie połączenia jej wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie ochrony budżetu Unii 
w przypadku uogólnionych braków w zakresie pra-
worządności w państwach członkowskich”… itd., itd.

Jednym słowem Parlament Europejski – przekła-
dam to na praktykę – apeluje do Komisji Europejskiej, 
żeby ta przyjęła regulacje, które będą prowadziły 
do corocznego opracowywania raportów na temat 
przestrzegania praworządności, wartości demokra-
tycznych, wolności i swobody mediów w krajach 
członkowskich, łącznie z zaleceniami, że gdyby kraj 
członkowski, mając nałożony termin, nie realizował 
tych zaleceń, należałoby uruchomić mechanizm ka-
rania takiego kraju, ograniczając środki z budżetu 
unijnego, które są dla danego kraju przeznaczone. 
Ten mechanizm jest odpowiedzią na to, że w postę-
powaniu traktatowym Unia czy Komisja Europejska 
nie ma instrumentu do ingerowania w wewnętrzne 
sprawy krajów członkowskich ponad to, co jest za-
pisane w traktatach. Stąd tworzy się równoległy me-
chanizm, który ma w tym zakresie dawać środki do 
takiego działania.

I sądzę, że warto w kontekście tej naszej dysku-
sji pamiętać o tych tendencjach, które w tej chwili 
w Unii Europejskiej się pojawiają, ponieważ tak na-
prawdę mamy w tej chwili do czynienia z tworzeniem 
pewnych mechanizmów zarządzania krajami Unii 
Europejskiej, które wychodzą poza granice zobowią-
zań traktatowych, na jakie kraje te zgodziły się, wstę-
pując do Unii bądź przyjmując traktaty zmieniające 
ustrój czy mechanizm funkcjonowania Wspólnoty. 
I z tego punktu widzenia trzeba też spojrzeć na naszą 
dzisiejszą dyskusję i na to, że mamy do czynienia 
z pewną polityzacją, również prawa międzynarodo-
wego, z wykorzystywaniem prawa międzynarodo-
wego do bieżącej taktyki i działań politycznych. Nie 
wykluczałbym takiej sytuacji – i dlatego pytałem o to 
pana ministra sprawiedliwości – że przed wyborami 
europejskimi okaże się, że Trybunał w Strasburgu  
– bądź w trybie zabezpieczenia, bądź w formie ja-
kiegoś wyroku, bądź w jakiejś innej formule prawnej 
– orzeknie, że np. Krajowa Rada Sądownictwa działa 
w sprzeczności z prawem unijnym, i zaleci zawiesze-
nie jakichś przepisów w tym zakresie. Taka decyzja, 
jak zobaczyliśmy na przykładzie tego zabezpieczenia, 
może być podjęta jednoosobowo. No, przypomnę,  
że ta decyzja o zabezpieczeniu została podjęta jedno-
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(senator A. Pociej) brych, miłych rzeczy, padło także parę cytatów. Ja 
bym chciał pociągnąć wątek w tym duchu, o którym 
mówili pan senator Radziwiłł i pan senator Cichoń.

Ja osobiście – bo ja nie konsultowałem tego z ko-
leżankami i kolegami – podpisuję się pod tą ideą. 
Dobrze, może na koniec kadencji warto to zrobić, 
Panie Senatorze, żebyśmy byli izbą refleksji, żebyśmy 
mieli czas na dyskusję, na analizę i inne rzeczy, bo 
jako senatorowie powinniśmy mieć czas i możliwość 
przeprowadzenia rzetelnej analizy przedkładanych 
projektów. Panie Senatorze Cichoń, to nie jest żaden 
triumfalizm. Ja tego tak nie odbieram ani nie było to 
moim zamiarem. Jeżeli tak państwo to odebraliście, 
serdecznie przepraszam. Ja tylko chcę powiedzieć, że 
jeżeli robi się rzeczy, które państwo robiliście do tej 
pory… Ja rozumiem, że to już historia – tak z wypo-
wiedzi pana senatora Radziwiłła zrozumiałem – że ro-
bicie dzisiaj tutaj, tak jak robiliście wczoraj w Sejmie, 
że to już jest przeszłość, że tak już nie będzie. I my 
się pod tym podpisujemy. My chcielibyśmy, żeby był 
czas na analizy, żeby byli zapraszani na posiedzenie 
komisji przedstawiciele gremiów opiniujących i żeby 
był czas na to, żebyśmy o tym rozmawiali. Natomiast 
jeżeli to wygląda tak, jak wygląda, no, to proszę się 
nie dziwić – tak powiedział senator Olek – że na ten 
nóż trzeba jednak upadać te 7 razy. Ale ja to przyjmu-
ję jako dobry sygnał, dobrą monetę i mam nadzieję, 
że dzisiaj, kiedy będziemy głosowali nad ustawą – ja 
jeszcze zabiorę głos przy tej ustawie o nadzorze fi-
nansowym – państwo się do tej zasady zastosujecie. 
Ja liczę na to, że to będzie taki element sprawdzający. 
Sprawdzimy państwa deklaracje.

I na koniec kwestia tego, o czym mówił pan sena-
tor Radziwiłł, kwestia braku zaufania, tego, że pani 
prezes drwiła. W związku z tym, że nie ma pani 
prezes, trzeba parę słów powiedzieć w obronie pani 
prezes. Ja nie odebrałem tego w taki sposób. Pani 
prezes mówiła, że był nieobecny… Jeżeli ktoś odebrał 
to jako winę…

(Senator Grażyna Sztark: Dokładnie tak jest.)
…to no, nie wiem, co powiedzieć. Nie powiem 

„przepraszam” w imieniu pani prezes, bo ona nie 
miała tego na myśli.

(Senator Grażyna Sztark: Na pewno nie.)
O braku zaufania… Przecież brak zaufania jest 

pewnym elementem, który…
(Rozmowy na sali)
Panowie, mogę jeszcze 2 minuty… Panie Senatorze 

Radziwiłł…
(Wicemarszałek Michał Seweryński: Nie przeszka-

dzajmy panu senatorowi.)
Panie Senatorze Radziwiłł, ja szczególnie do pana 

to adresuję, podpisując się pod pana wywodami o bra-
ku zaufania.

I na koniec kwestia dotycząca sprawozdania tego 
punktu. Już pomijam, w jakiej atmosferze on był  

nego? Ani w jedną, ani w drugą stronę… Wtedy, kiedy 
wywracaliście porządek, nie potrafiliście tego zrobić 
porządnie, zgodnie z procedurami, a w tej chwili, po-
nieważ ktoś z Unii Europejskiej wam pogroził pięścią, 
robicie to w 3 dni. To jest skandal i wie pan o tym 
bardzo dobrze, tak samo jak ja.

I chciałbym… Przepraszam, bo ja 7 razy, kiedy 
robiliście zamach na Sąd Najwyższy, i kolejne 10, 
kiedy w ogóle robiliście zamach na praworządność 
w Polsce – bo robiliście – mówiłem i przytaczałem 
argumenty prawne, przytaczałem to, co mówili nasi 
eksperci, opinie prawne. I w ogóle na to nie patrzycie. 
To nie dziwcie się, że po raz pierwszy będę mówił 
zupełnie innym językiem. Nigdy tego nie robiłem. 
I chcę wam à propos tego, w jaki sposób… Macie to 
podejście… Bo jak myśmy mówili, jak mówiła opo-
zycja, to żaden z panów senatorów – przepraszam, 
pan senator Bobko – ale z panów nikt nie wziął pół 
argumentu. W waszych wypowiedziach my prawie 
byliśmy Targowicą, która chodzi skarżyć do Unii 
Europejskiej. A teraz co robicie? 

To ja wam przypomnę ten fragment z „Ogniem 
i mieczem”, kiedy Bohun ma się potykać z panem 
Wołodyjowskim, ale nie za bardzo mogą go w jaki-
kolwiek sposób zaczepić, bo jest posłańcem. I co robi 
Zagłoba? „Ha! – rzekł Zagłoba – trudno! Skoro jesteś 
posłańcem, tedy cię już aresztować nie możemy, ale 
z szablą się temu oto kawalerowi nie nadstawiaj, bo 
jużeś raz przed nim umykał, aż ziemia jęczała. (…)  
 – Ledwieś i hajdawerków nie zgubił, aż litość tego ka-
walera tknęła i życie ci darował. Tfu! Mości mołojcze, 
białogłowską masz twarz, ale i białogłowskie serce. 
Byłeś odważny ze starą kniaziówną i z dzieciuchem 
kniaziem, ale z rycerzem dudy w miech, mości mo-
łojcze!”. I dopóki szanownym panom się wydawało, 
że tylko jest tych kilkunastu parlamentarzystów, bo 
wy macie większość, to byliście odważni.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale jak Bruksela…)
Ale jak raz strzeliła Bruksela… I wy o nas mówi-

cie, o nas mówicie, że my się skarżymy? Przecież wy 
działacie pod dyktando Brukseli! Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Dziękuję.
Głos ma pan senator Czarnobaj.
5 minut, Panie Senatorze.

Senator Leszek Czarnobaj:
Tak, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym powiedzieć kilka słów, bo myślę, 

że tutaj padło już wiele fajnych, sympatycznych, do-
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(senator L. Czarnobaj) pan przywiązany do pięknej powieści „Ogniem 
i mieczem” naszego wielkiego, wybitnego noblisty 
Henryka Sienkiewicza, ale gwoli umieszczenia pana 
w tym cytacie, w tym odniesieniu, w tym kontek-
ście literackim chciałbym też przypomnieć tę bardzo 
przeze mnie cenioną rolę, jaką pan grał, bo grał pan 
znakomicie kniazia Kurcewicza – szacunek dla pana.

Aczkolwiek zastanawiam się, dlaczego pan nie 
zrozumiał mojego wystąpienia. Jest pan wybitnym 
znawcą prawa, jest pan świetnym mówcą, adwoka-
tem. Ja powiedziałem wyraźnie, zacytowałem – jesz-
cze raz może to przypomnę – prezydenta François 
Hollande’a, który w marcu 2017 r. powiedział do pani 
premier Beaty Szydło następujące słowa: „Wy macie 
zasady, a my mamy fundusze strukturalne”. I to jest ta 
nowa jakość, o której mówimy, w Unii Europejskiej.

To nie jest tak, jak pan tu przedstawiał, że my to 
robimy ze strachu przed utratą funduszy europejskich, 
tylko robimy to dlatego, że m.in. działania opozycji 
na arenie międzynarodowej doprowadziły do tego, 
że ten mechanizm zaczął być używany przeciwko 
Polsce. Co więcej, w związku z niektórymi wypowie-
dziami niektórych przedstawicieli totalnej opozycji 
zaczynam odnosić wrażenie, że im bardziej Polska 
jest napiętnowana i podwójne standardy są stosowane 
w stosunku do państwa polskiego, tym większą macie 
satysfakcję. I sądzę, że obywatele w Polsce powinni 
o tym wiedzieć. Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Piotr Zientarski: Taka deklaracja…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Pojednawczym gło-

sem zakończył.)

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że lista 

mówców została wyczerpana.
(Głosy z sali: Brawo!)
Proszę powstrzymać radość.
Zamykam dyskusję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, proszę Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Proszę o odczytanie komunikatów.

Senatora Sekretarz Jerzy Wcisła:
Wysoki Senacie, posiedzenie Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji poświęcone roz-
patrzeniu poprawek zgłoszonych na sześćdziesiątym 
siódmym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o Sądzie Najwyższym odbędzie się w dniu 

prowadzony na posiedzeniu komisji, że brakowało 
opinii itd., czyli tego wszystkiego, co jest powtarzane 
cały czas w przypadku każdej ustawy. Jeżeli sprawoz-
danie jest prezentowane tak sympatycznie, miło, jak 
prezentował pan senator Mamątow, no to chcę powie-
dzieć i zacytować tutaj… Szczególnie mój ulubiony 
pan prof. Bobko cytuje różne rzeczy, więc ja też sobie 
przypomniałem. I dedykuje to w odniesieniu do tego, 
co było efektem tego sympatycznego prezentowania 
przez pana senatora Mamątowa sprawozdania ko-
misji: „I śmiech niekiedy może być nauką, kiedy się 
z przywar, nie z osób natrząsa”. I proszę zrozumieć 
to, że kiedy w taki oto sposób prezentuje się spra-
wozdanie, to można tylko się uśmiechać albo dener-
wować. Wybraliśmy to, co jest uśmiechem. A jeżeli 
ktoś został czy jakby czuje się urażony, to ja w swoim 
imieniu i kolegów serdecznie przepraszam i mam na-
dzieję, że od dzisiaj rozpoczynamy nowe rozdanie 
dyskusji parlamentarnej w polskim Senacie. Tak jak 
powiedziałem, pierwszym elementem sprawdzają-
cym będzie projekt ustawy o nadzorze finansowym 
i będę państwa w tej sprawie prosił, właśnie w imię 
zgody dotyczącej ważnego elementu, co do którego 
powinien zapanować spokój i zgoda. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
To jeszcze przyszłość.
Pan senator Jackowski. W trybie sprostowania czy 

5 minut?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, 5 minut. 

Sprostowanie zostawiam sobie na później.)
(Senator Aleksander Pociej: Podejrzewam, że 

w trybie sprostowania to ja będę mówił.)
(Senator Jan Maria Jackowski: No to ja w trybie 

sprostowania do sprostowania.)
Proszę bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Krótko, tylko krótko.)

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z wielką uwagą wysłuchałem wystąpienia, pięk-

nego wystąpienia, kwiecistego, pana senatora Pocieja. 
Chciałbym Wysokiej Izbie i wszystkim, którzy nas 
oglądają, przypomnieć, że pan senator grał w fil-
mie „Ogniem i mieczem”, grał jednego z kniaziów 
Kurcewiczów, który – tak się tragicznie złożyło 
w literaturze, ale tak podobno było w rzeczywistości  
– poniósł śmierć z ręki Bohuna i jego ludzi.

Panie Senatorze, tutaj…
(Wesołość na sali)
Ja panu oczywiście nie życzę czegoś takiego, 

ale chciałbym to przypomnieć. Rozumiem, że jest 
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(senator J. Wcisła) Głosowało 83 senatorów, 83 było za, nikt nie 
był przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 15)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w spra-
wie ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach 
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu 
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóste-

go porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad 
rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na  
tym rynku.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 997 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Tadeusza Ro- 
mańczuka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk:
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja na posiedzeniu w dniu 22 listopada 

2018 r. rozpatrzyła wnioski zgłaszane w toku deba-
ty parlamentarnej i wnosi, by Wysoki Senat raczył 
przyjąć wniosek zawarty w pkcie II, tj. przyjął ustawę 
bez poprawek.

Ponadto komisja informuje, że na podstawie art. 52 
ust. 7 Regulaminu Senatu swoje wnioski wycofali 
pan senator Leszek Czarnobaj i pan senator Grzegorz 
Bierecki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili pan senator 

Leszek Czarnobaj, pan marszałek Bogdan Borusewicz 
i pan senator Grzegorz Bierecki.

Pan senator Leszek Czarnobaj. Proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę, Sza-

nowni Państwo.)
Chciałbym powiedzieć kilka słów, bo pan minister 

przedstawił suche fakty. Jak pan minister pozwoli, 

23 listopada 2018 r., w piątek, bezpośrednio po ogło-
szeniu przerwy w sali nr 2017. Dziękuję.

Wicemarszałek Michał Seweryński:
Ogłaszam 40-minutową przerwę, do 21.59.
(Senator Piotr Zientarski: Po przerwie głosowa-

nia, tak?)
Tak.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 19  
do godziny 21 minut 59)

Wicemarszałek Maria Koc:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypominam,  

że kolejne posiedzenie Senatu zaplanowane jest  
na dni 12, 13 i 14 grudnia 2018 r. Porządek tego 
posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą  
elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o szczególnych roz-
wiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2019.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 996 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 56 było za, 23 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie 

ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących re-
alizacji ustawy budżetowej na rok 2019.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 

porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym 
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 974 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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(senator L. Czarnobaj) żam, że taka możliwość dotycząca różnego rodzaju 
spraw związanych z bankami może mieć miejsce, ale 
ona powinna być transparentna i zapisana w ustawie, 
z całą drogą…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
A rozporządzenia, które są potrzebne do tej usta-

wy, powinny również być integralną częścią projektu 
naszej inicjatywy, powinny być rozpatrywane.

I na koniec, Szanowni Państwo, powiem tylko tak 
dla państwa wiadomości… To jest bardzo istotne przy 
podejmowaniu decyzji.

(Rozmowy na sali)
Ja wiem, że senator już wie wszystko i nie jest 

mu potrzebna wiedza, ale jednak skieruję do was 
tę wiedzę. A mianowicie padło następujące pyta-
nie do przedstawicieli BFG, Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego: kiedy fundusz podjął informację 
o konieczności umieszczenia w projekcie ustawy 
przejmowania banku za złotówkę?

(Rozmowy na sali)
Pani Marszałek, czy ja tego sympatycznego…
(Wicemarszałek Maria Koc: Ale, Panie Senatorze, 

proszę do rzeczy, bo jesteśmy w trakcie głosowania.)
…no, ale ja chcę przedstawić…
(Wicemarszałek Maria Koc: Dyskusja już się od-

była. Pan mówi…)
Ale ja chcę przedstawić motywację…
(Wicemarszałek Maria Koc: To proszę.)
…która jest bardzo istotnym elementem. Dlatego 

też… I przedstawiciele BFG, i przedstawiciele KNF 
mówią, że wiedza dotycząca tego procesu zwią-
zanego z przejmowaniem… To było grubo, grubo 
wcześniej znane. W związku z tym wrzucenie tego 
w ostatniej chwili przez pana posła Smolińskiego 
jest wielce, mówiąc delikatnie, niestosowne. Dlatego 
proponuję, aby była to osobna inicjatywa ustawodaw-
cza, i dlatego proszę, żebyście państwo zagłosowali 
za tą poprawką.

(Głos z sali: To jest poprawka czy nie ma po- 
prawki?)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Ja już się pogubiłam.)
Czy ja mogę wyjaśnić?
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
Pani Marszałek, ja zgłosiłem 2 poprawki… wnio-

ski. Pierwszy – o odrzucenie całego projektu ustawy, 
i to w wyniku dyskusji na posiedzeniu komisji bu-
dżetowej wycofałem.

(Wicemarszałek Maria Koc: Rozumiem.)
A druga to jest poprawka, w której chodzi o od-

rzucenie tylko tego, co pan poseł Smoliński zgłosił 
w zakresie przejmowania banków za złotówkę. I pro-
ponuję, aby…

(Głos z sali: Tę poprawkę poprzeć.)
…tę poprawkę poprzeć.

to powiem kilka rzeczy. One są istotne, Szanowni 
Państwo, dla państwa wiedzy. W mojej ocenie to było 
bardzo dobre posiedzenie komisji, na którym długo 
dyskutowaliśmy. Byli przedstawiciele Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego i KNF, byli przedstawiciele 
banków spółdzielczych i zrzeszeń. W mojej ocenie 
i w ocenie, jak myślę, większości członków komisji 
była przeprowadzona bardzo dobra dyskusja dotyczą-
ca meritum sprawy.

Materia, o której tutaj rozmawiamy… Wpisując 
się w końcówkę naszej dzisiejszej dyskusji, chciałbym 
powiedzieć, że jest to materia, która wymaga tego, 
abyśmy jako izba refleksji, już niezależnie od tego, 
czy ktoś jest z PiS, czy z Platformy, odpowiedzieli 
sobie na pytanie, co jest dobre dla gospodarki, a co 
nie. Sytuacja dzisiaj jest, jak państwo wiecie…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę o ciszę!)
Sytuacja jest nie najlepsza. Teraz chodzi o uspo-

kojenie tego wszystkiego, co wiąże się z całym sys-
temem finansowym. Dlatego też wycofałem swoją 
propozycję odrzucenia ustawy, gdyż uznaję – roz-
mawiałem o tym z koleżankami i kolegami z klu-
bu – że wiele rzeczy w tej ustawie, a właściwie 
zdecydowana większość ustawy jest dobra i jest do 
zaakceptowania. Dlatego też wycofałem wniosek, 
żeby nie dyskutować na temat odrzucenia. To jest 
po pierwsze.

Po drugie, dyskutowaliśmy, jak wyjść z sytu-
acji, która w sensie społeczno-politycznym jest 
trudna. Mówię szczerze, tak jak mówiłem na po-
siedzeniu komisji. Chodzi o poprawkę pana posła 
Smolińskiego, ale niecałą – zaznaczam: niecałą  
– tylko w części dotyczącej przejmowania banków 
za złotówkę. Zgłosiłem taką oto propozycję, z któ-
rą zwracam się również do państwa, do senatorów 
Prawa i Sprawiedliwości. Proponuję, abyśmy uchwa-
lili ustawę w wersji, jaka została przedłożona przez 
rząd, z poprawkami wniesionymi w czasie obrad 
Sejmu, ale bez poprawki o możliwości przejmowania 
za złotówkę.

Proponuję, abyśmy jako Senat byli tymi, którzy 
wystąpią z inicjatywą ustawodawczą, która w sposób 
szybki – bo tutaj również jest kwestia czasu – ale 
zgodny z całą procedurą 3 czytań, konsultacji… I, co 
jest najważniejsze, Szanowni Państwo, aby w tej po-
prawce, którą byśmy rozpatrywali jako Izba… I wy-
stąpilibyśmy z inicjatywą ustawodawczą… Chodzi mi 
o to, żeby proces przejmowania był procesem trans-
parentnym, czytelnym według zasad, które zostaną 
przedłożone, przedyskutowane. A nie tak jak teraz, 
że oto KNF sama może wskazywać, który bank prze-
jąć, a którego nie, co budzi olbrzymie wątpliwości. 
Żeby nie było tej uznaniowości. Ja osobiście uwa-
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Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej 
Administracji Skarbowej oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki  
nr 1000 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Wobec…
(Głos z sali: Przeciw głosowało 26.)
Szanowni Państwo, powtarzam wyniki.
Głosowało 84 senatorów, 58 – za, 26 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych 
innych ustaw.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Pety-
cji oraz Komisja Ustawodawcza przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek; druk senacki nr 1011 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesią-

tego porządku obrad: ustawa o Krajowym Rejestrze 
Zadłużonych.

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 1015 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Zbigniewa Ci-
chonia, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam, że następujący wnioskodawcy 

wycofali swoje wnioski: senator Leszek Czarnobaj, 
pkt I w druku nr 997 Z; senator Grzegorz Bierecki, 
pkt III, ppkt 4 w druku nr 997 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie.

Dziękuję bardzo.
Wobec tego przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku – nad przedstawionymi  
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem ko-
misji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw? 
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 57 – za, 26 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru 
nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów 
na tym rynku.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz 
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby  
fizyczne.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki  
nr 998 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, głosów prze-

ciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 17)

Wobec wyników głosowania, stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych 
oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym 
od niektórych przychodów osiąganych przez osoby 
fizyczne.

Bardzo dziękuję.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 23)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 5 i 18 również będą przegłosowane 

łącznie. Eliminują one błąd językowy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 6 eliminuje przepis dotyczący ob-

wieszczenia postanowienia o wyznaczeniu syndyka, 
który jest powtórzeniem innej regulacji.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 25)

Dziękuję. Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 7 zmierza do jednoznacznego wska-

zania, komu, w jakim terminie i w jakim celu zastępca 
syndyka będzie składał sprawozdanie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 26)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8 już jest przegłosowana.
Poprawki nr 9 i 16 będą przegłosowane łącznie. 

Zmierzają one do zapewnienia spójności terminolo-
gicznej w nowelizowanych ustawach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 27)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 10 i 17, przegłosowywane łącznie, 

eliminują nieścisłość.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Senator Sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja postanowiła przyjąć wszystkie poprawki.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Czy senator wnioskodawca Robert Mamątow chce 

jeszcze zabrać głos? Nie.
Dziękuję.
Przypominam, że komisja wycofała swój wniosek, 

to jest pkt 21 w druku nr 1015 Z.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofany wniosek? Nie widzę chętnych.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 eliminuje fragmenty przepisów, 
które nie mają wartości normatywnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 koreluje treść wprowadzenia do 

wyliczenia z treścią wyliczenia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki nr 3, 22 i 25 należy przegłosować łącz-

nie. Zamieszczają one przepisy przejściowe we wła-
ściwym miejscu w strukturze ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 4, 8 i 15 również będą przegłoso-

wane łącznie. Uwzględniają one w zmienianych 
ustawach instytucję podpisu osobistego wprowa-
dzaną procedowaną równolegle ustawą o zmianie 
ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych  
innych ustaw.
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(wicemarszałek M. Koc) Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 32)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 15 już jest przegłosowana.
Poprawka 16 również.
Poprawka nr 17 również już przegłosowana.
Poprawka nr 18 również przegłosowana.
W związku z powyższym głosujemy nad popraw-

kami nr 19 i 24, które będą przegłosowane łącznie. 
Eliminują one przepis zmieniający nieobowiązującą 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 33)

Poprawki zostały przyjęte.
Przyjęcie poprawki nr 20 wykluczy głosowa-

nie nad poprawką nr 21. Dobrze. Poprawka nr 20 
uwzględnia w przepisie merytorycznym ustawy o ko-
mornikach sądowych to, że funkcjonalnością systemu 
teleinformatycznego, który będzie prowadzony na 
potrzeby postepowań egzekucyjnych i zabezpiecza-
jących, będzie również prowadzenie kont służących 
wnoszeniu pism w postepowaniach.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 34)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 22 była przegłosowana łącznie z po-

prawkami nr 3 i 25.
Poprawka nr 23 dodaje brakujący przepis do-

stosowujący, likwidujący Centralny Rejestr 
Restrukturyzacji i Upadłości.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 było za, nikt nie 

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 35)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 24 została już przegłosowana wraz 

z poprawką nr 19, a poprawka nr 25 – wraz z popraw-
kami nr 3 i 22.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 28)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 11 zamieszcza przepisy dotyczą-

ce obwieszczania postanowień Sądu Najwyższego 
w przedmiocie skargi kasacyjnej we właściwym 
miejscu w strukturze nowelizowanej ustawy – Prawo 
upadłościowe oraz eliminuje powtórzoną regulację 
dotyczącą obwieszczenia postanowienia o umorze-
niu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty 
wierzycieli.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 29)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 12 zmierza do tego, aby dłużnik 

będący osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 
gospodarczej był obowiązany we wniosku o ogło-
szenie upadłości wskazać NIP, jeżeli posiadał taki 
numer w ciągu ostatnich 10 lat przed dniem złożenia 
wniosku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 30)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 13 zmierza do tego, aby sprzeciw co 

do pominięcia wierzytelności w spisie wierzytelno-
ści zawierał informację o miejscu zamieszkania albo 
siedzibie wierzyciela i jego adresie także wówczas, 
gdy wierzyciel nie jest przedsiębiorcą.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 głosy były za, prze-

ciwnych nie było, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 31)

Bardzo dziękuję.
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14 uwzględnia, że przepis dotyczy 

spisu wierzytelności, a nie listy wierzytelności.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek M. Koc) Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły pro-
jekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek; druki senackie nr 1001 A i 1001 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 60 było za, 24 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu czter-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły projek-
ty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druki senackie nr 995 A i 995 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie 

głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 40)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej.

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym 
wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk 
senacki nr 992 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie 

głosował przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 36)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych.

Bardzo dziękuję.
I powracamy do rozpatrywania punktu jedena-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 1008 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 było za, nikt nie 

głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 37)

Wobec powyższego stwierdzam, że Senat podjął 
uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników do sklepów i restauracji.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiły pro-
jekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek; druki senackie nr 991 A i 991 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 80 było za, nikt nie był 

przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 38)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności 
przez rolników do sklepów i restauracji.

Bardzo dziękuję.
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(wicemarszałek M. Koc) Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie był 
przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 45)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrz-
miące projekty uchwał, w których wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druki senackie 
nr 1010 A oraz 1010 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu siedem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych  
ustaw.

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 1002 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Andrzeja Sta-
nisławka, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 

proponuje odrzucenie poprawek nr 1, nr 2, nr 3, nr 4 
i przyjęcie tej ustawy bez tych poprawek. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Koc:

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, senato-

ra Mieczysława Augustyna, o przedstawienie wnio-
sków popartych przez mniejszość komisji.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1 usuwa ewentualną możliwość 

wnioskowania o wydanie dowodu osobistego z pod-
pisem osobistym dla osoby, która nie ukończyła trzy-
nastego roku życia.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie 

głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 41)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2 koryguje zmiany wprowadzone 

w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym w za-
kresie stosowania podpisu osobistego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 42)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 3 usuwa wyraz, który jest zbędny ze 

względów językowych.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 43)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 zapewnia spójność regulacji po-

przez przesunięcie terminu rozpoczęcia wykonywa-
nia przez ministra właściwego do spraw wewnętrz-
nych określonych obowiązków z dnia 1 marca na 
dzień 4 marca 2019 r.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 44)

Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Senator Aleksander Szwed:
Zgłaszam wniosek o przyjęcie ustawy bez po-

prawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze. Dziękuję.
Nie ma sprzeciwu.
(Głos z sali: W dobrym momencie…)
Szanowni Państwo, głosujemy nad ustawą bez 

poprawek.
Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jakieś zamieszanie 

powstało.)
Szanowni Państwo, głosowało…
(Rozmowy na sali)
Proszę o ciszę. Podaję wyniki głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 57 było za, 26 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 50)
Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie 

ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz 
niektórych innych ustaw.

Dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1003 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 81 było za, 1 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 51)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziewięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dozorze technicznym.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przy-
jęcie ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1006 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Mniejszość komisji prosi o odrzucenie zmian 

z art. 2, które zmierzają do tego, żeby starostowie 
wydawali obligatoryjnie decyzje o natychmiastowej 
wykonalności.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy pozostały senator sprawozdawca, Grzegorz 

Peczkis, chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Nad poprawkami nr 1 i 4 należy głosować łącz-
nie. Skreślają one przepis nakładający rygor natych-
miastowej wykonalności na decyzje umożliwiające 
wejście na cudzą nieruchomość w celu serwisowania 
instalacji.

Kto z państwa jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 27 było za, 54 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 47)
Wobec tego stwierdzam, że poprawki nr 1 i 4 zo-

stały odrzucone.
Poprawka nr 2 zmniejsza wymiar obowiązku ko-

rzystania z ekologicznych pojazdów.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 27 było za, 55 – przeciw, 

2 senatorów wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 48)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 3 obejmuje obligiem giełdowym 

część energii sprzedawanej przed wejściem ustawy 
w życie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 27 było za, 55 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 49)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka nr 4 była przegłosowywana z poprawką 

nr 1.
(Głos z sali: To samo…)
Proszę.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Koc) W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka nr 1 ujednolica terminologię ustawy 
w odniesieniu do procedury opiniowania projektu 
gminnego programu niskoemisyjnego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 53)

Poprawka została przyjęta.
Przyjęcie poprawki nr 2 wykluczy głosowanie 

nad poprawką nr 3.
Celem poprawki nr 2 jest wprowadzenie takich 

samych zasad współfinansowania przedsięwzięć 
niskoemisyjnych z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów niezależnie od liczby mieszkańców miasta.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 26 – za, 58 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 54)
Wobec tego poprawka nr 2 została odrzucona.
Poprawka nr 3 uzupełnia odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, 1 – przeciw, nikt 

się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 55)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 eliminuje przepisy regulujące 

zwrot przez beneficjentów kosztów wynikających 
z naruszenia obowiązku utrzymania efektów przed-
sięwzięć niskoemisyjnych po zakończeniu realizacji 
porozumień oraz w przypadku przeniesienia wła-
sności budynku lub lokalu, w którym realizowano 
przedsięwzięcie niskoemisyjne.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 56)
Poprawka nr 4 została odrzucona.
Poprawka nr 5 ogranicza wysokość wynagrodzenia 

notariusza za sporządzenie w postaci aktu notarialnego 
oświadczenia beneficjenta o poddaniu się egzekucji 
wprost z tego aktu w przypadku powstania obowiązku 
zwrotu kosztów przedsięwzięcia niskoemisyjnego.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 52)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz nie-
których innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Środowiska oraz Komisji 
Infrastruktury, które ustosunkowały się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 999 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Grzegorza 
Peczkisa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis:
Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie i Pa-

nowie!
Połączone komisje proponują państwu przyjąć po-

prawki nr 1, 3, 5, 6 i 7, a pozostałe odrzucić. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję.
Czy senator sprawozdawca Piotr Florek lub po-

zostały senator sprawozdawca Andrzej Stanisławek 
chcą jeszcze zabrać głos? Nie.

Dziękuję.
Przystępujemy…
(Senator Grzegorz Peczkis: Przepraszam, Pani 

Marszałek, jeszcze raz, bo jest pewna wątpliwość: 
poprawki nr 1, 3, 5, 6 i 7 przyjąć.)

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
(Senator Jan Dobrzyński: Nr 6 też?)
(Głos z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o skupienie, Szanowni Państwo. Już jest 

późno, więc proszę o ciszę.
(Senator Grzegorz Peczkis: Szanowni Państwo, 

tak proponuje komisja, ale jest też pewne wskazanie, 
które jest odmienne od komisyjnego.)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
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(wicemarszałek M. Koc) Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 61)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektórych 
ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsię-
biorców w prawie podatkowym i gospodarczym.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz 
finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wniosła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1004 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 83 – za, nikt nie głoso-

wał przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 62)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz fi-
nansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o rybołówstwie morskim oraz niektórych 
innych ustaw.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przedstawiły projekt uchwały, w tym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
senacki nr 993 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 60 głosowało za,  

4 – przeciw, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 63)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw.

Bardzo dziękuję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 57)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka została 

przyjęta.
Poprawka nr 6 zmienia wytyczne do wydania 

przez ministra właściwego do spraw gospodarki 
rozporządzenia określającego wzór oświadczenia 
o posiadanych przez beneficjenta zasobach mająt-
kowych.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 31 – za, 52 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka została od-

rzucona.
Poprawka nr 7 usuwa nieprecyzyjność przepisu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 – za, nikt nie głosował 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Wobec tego stwierdzam, że poprawka została 

przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 81 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 60)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz 
niektórych innych ustaw.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń 
dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospo-
darczym.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki 
senackie nr 990 A oraz 990 B.
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(wicemarszałek M. Koc) Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 4 zapewnia przepisowi poprawność 

językową.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 75 senatorów, 75 było za, głosów prze-

ciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 67)

Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami nr 5 i 6 już głosowaliśmy łącznie 

z pierwszą i drugą.
Poprawka nr 7 usuwa odesłanie do nieobowią-

zującej już ustawy o zasadach finansowania nauki.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, głosów prze-

ciwnych nie było i nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 68)

Bardzo dziękuję.
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 było za, nikt nie 

głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 69)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwudzie-

stego szóstego porządku obrad: ustawa o Instytucie 
Europy Środkowej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku deba-
ty wniosków i przygotowały wspólne sprawoz-
danie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku  
nr 994 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Jana Żaryna, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Jan Żaryn:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
dziestego czwartego porządku obrad: ustawa o fi-
nansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1005 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 79 – za, nikt nie głosował 

przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 64)
Wobec powyższego stwierdzam, że Senat podjął 

uchwałę w sprawie ustawy o finansowym wspieraniu 
produkcji audiowizualnej.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego piątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 1009 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-
ne głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Nad poprawkami nr 1, 2, 5 i 6 głosujemy łącznie. 

One przesądzają, że posiadanie pełnej zdolności do 
czynności prawnych jest warunkiem powołania na 
określone w ustawie stanowiska, a zaprzestanie speł-
niania tego wymagania – przesłanką do odwołania 
z tych stanowisk.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 – za, głosów prze-

ciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 65)

Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 usuwa wątpliwości co do zakre-

su danych osobowych zawodników przetwarzanych 
przez Polską Agencję Antydopingową.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, głosów prze-

ciwnych nie było, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 66)
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(senator sprawozdawca J. Żaryn) Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 26 – za, 57 – przeciw, 

nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 70)
Stwierdzam, że Senat odrzucił wniosek mniej-

szości.
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 

przystępujemy do głosowania nad wnioskiem połą-
czonych komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 56 – za, 26 – przeciw, 1 

senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 71)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o Instytucie Europy 
Środkowej.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego siódmego porządku obrad: ustawa o ra-
tyfikacji Poprawek do Protokołu montrealskiego 
w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, 
sporządzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., 
przyjętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
oraz Komisja Środowiska przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk senacki nr 1012 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 82 senatorów, 82 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie 
substancji zubożających warstwę ozonową, sporzą-
dzonego w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przy-
jętych w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Bardzo dziękuję.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego ósmego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowią-
zywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popiera-
nia i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 1013 A.

Połączone komisje, czyli Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej, rozpatrzyły wnioski zgłoszone podczas 
debaty o Instytucie Europy Środkowej i obydwie ko-
misje wnoszą o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, senatora Piotra Wacha, o przedstawienie 
wniosków popartych przez mniejszość połączonych 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Wach:
Dziękuję
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oto 3 ważkie argumenty za odrzuceniem tejże 

ustawy. Wprowadza dwutorowość w sprawach poli-
tyki zagranicznej przez przyporządkowanie instytutu 
premierowi, a praktycznie szefowi Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów. Zawiera niewłaściwe i krzywdzące 
rozwiązania kadrowe w stosunku do likwidowanego 
Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej, czyli tzw. 
milczące wypowiedzenie w tym trybie 2-miesięcz-
nym, w którym ewentualnie następuje propozycja 
pracy. To dzisiaj również rzecznik praw obywatel-
skich mocno tutaj potępił. Poza tym wprowadza ni-
skie minimalne wymagania dla kandydata na dyrek-
tora instytutu. To wystarcza, aby odrzucić tę ustawę.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Sprawozdawcami Komisji Spraw Zagranicznych 

i Unii Europejskiej byli pani senator Alicja Zając i pan 
senator Tomasz Grodzki.

Nie widzę chętnych. Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie w wypadku odrzucenia tego wniosku 
– nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Głosowanie nad przedstawioną poprawką zostanie 
przeprowadzone, jeśli zostaną odrzucone poprzednie 
wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
mniejszości komisji o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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(wicemarszałek M. Koc) Komisja Kultury i Środków Przekazu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 1020 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 80 senatorów, 80 było za, nikt nie był 

przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 75)

Wobec powyższego stwierdzam, że Senat podjął 
uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o pra-
wie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy 
o ochronie baz danych.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-

stego trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Sądzie Najwyższym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
która ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1019 Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Roberta Mamą-
towa, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Robert Mamątow:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym roz-

patrzyła wnioski zgłoszone w toku debaty nad ustawą 
o zmianie ustawy o Sądzie Najwyższym. Komisja 
wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senatora 
Jana Rulewskiego, o przedstawienie wniosków po-
partych przez mniejszość komisji.

(Rozmowy na sali)
(Senator Sprawozdawca Jan Rulewski: Mogę?)
Tak, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca  
Jan Rulewski:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 

rozpatrzyła tradycyjny wniosek pana senatora 
Martynowskiego o nierozpatrywanie jakichkolwiek 
poprawek i przyjęcie, bezdyskusyjnie, ustawy bez 

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 83 – za, nikt nie był prze-

ciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 73)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowią-
zywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popiera-
nia i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej 
w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Jest 

późno i ten gwar trochę tak rozprasza.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-

dziestego dziewiątego porządku obrad: ustawa 
o ratyfikacji Porozumienia między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu 
obowiązywania Umowy między Rzecząpospolitą 
Polską a Republiką Czeską o popieraniu i wzajem-
nej ochronie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie 
dnia 16 lipca 1993 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
przedstawiła projekt uchwały, w której wnosi 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki  
nr 1014 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 84 było za, nikt nie 

głosował przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 74)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obo-
wiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochro-
nie inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 
16 lipca 1993 r.

Dziękuję bardzo.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzydzie-

stego drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
oraz ustawy o ochronie baz danych.
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(senator sprawozdawca J. Rulewski) (Senator Jan Dobrzyński: Jeszcze więcej?)
…to poprawka nr 4. Proponuje się, aby… 

Przepraszam, to są poprawki nr 5 i 6.
(Rozmowy na sali)
Proponuje się zniesienie, a właściwie wprowadze-

nie… Następuje likwidacja przepisu, który najpierw 
przymusowo przenosił sędziów ze względu na wiek, 
obniżając ten wiek, a następnie dawał im w zamian 
przywilej zwiększenia uposażenia do 100%, tak aby 
sami się przenieśli.

Kolejne poprawki przywracają właściwie prawo 
pierwszego prezesa Sądu Najwyższego do obwiesz-
czania w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej liczby wolnych stanowisk sędziowskich 
przewidzianych do objęcia w poszczególnych izbach, 
liczby wolnych miejsc.

(Rozmowy na sali)
Ostatnia bodajże poprawka to ta, która powiada, 

że jeśli były prowadzone postępowania dotyczące 
sędziów Sądu Najwyższego albo w Krajowej Radzie 
Sądownictwa, albo w innych organach sądowych, to 
uważa się, że one nie mogą być przerwane z mocy 
ustawy.

Tak więc, Wysoka Izbo, stoimy…
(Rozmowy na sali)
…stoimy wobec dylematu…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Maria Koc: Mamy czas.)
Proszę?
(Wicemarszałek Maria Koc: Proszę bardzo.)
Stoimy wobec dylematu, czy będziemy ryzykować 

przed Trybunałem, Wysokim Trybunałem kolejne 
błędy, czy też powrócimy do sprawdzonego stanu 
poprzedniego z gwarancjami ustawowymi i konsty-
tucyjnymi. Dziękuję. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

Wicemarszałek Maria Koc:

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
Przypominam, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłosili pan senator Piotr Zientarski, pan senator Jan 
Rulewski, pan senator Zbigniew Cichoń i pan senator 
Bogdan Klich.

Pan senator Zientarski. Proszę.
(Rozmowy na sali)

Senator Piotr Zientarski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja krótko.
Dlaczego popieramy wniosek o odrzucenie tej 

ustawy?

poprawek. Z tym się nie zgodziła mniejszość komisji 
z 2 zasadniczych powodów. 

Mniejszość komisji, uznała, że tę ustawę trzeba 
odrzucić. Zdaniem zarówno autorów takiego wniosku 
mniejszości, jak i wielu ekspertów należy stosować za-
bezpieczenie TSUE bezpośrednio. Takie oto rozwiąza-
nie powoduje, że w trakcie występowania przed TSUE 
nie może zapaść wyrok. Istnieje gwarancja, że rozwią-
zania ustawowe dotyczące Sądu Najwyższego sprzed 
grudnia zeszłego roku obdarzone są brakiem jakiegoś 
błędu. Przypominam, że te rozwiązania były wielo-
krotnie poddane praktyce, a także były przedmiotem 
8 orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i sądu. A za-
tem jest gwarancja, że te rozwiązania w żadnej mierze 
nie wykraczają poza normy prawne, w tym, jak sami 
autorzy piszą, konstytucyjne. Poza tym takie rozwią-
zanie zabezpiecza także przed ewentualną już ósmą 
zmianą stanowiska rządu w trakcie występowania 
przed Trybunałem, które będzie prawdopodobnie mia-
ło miejsce. Ważne jest jeszcze to, że ze strony sądów 
powszechnych, ale i administracyjnego skierowano 
do Trybunału pytania prejudycjalne dotyczące innej 
sfery reformowania prawa w Polsce. W tym kontekście 
przyjęcie tego stanowiska, czyli stanowiska mniejszo-
ści, uczyni sytuację prawną wokół Sądu Najwyższego 
otwartą. Taki jest pierwszy wniosek mniejszości – 
wniosek o odrzucenie ustawy. Proszę o uznanie tego 
wniosku, gdyż recydywy nikt nie wybacza. (Oklaski)

(Głosy z sali: O, brawo!)
Drugi wniosek mniejszości w tym samym skła-

dzie, ale powiększonym o jednego z senatorów…
(Senator Jan Dobrzyński: To nie jest ten sam skład.)
…powiększonym o jednego z senatorów prawicy, 

mówi o konieczności przyjęcia 10 poprawek w przy-
padku, gdy nie znajdzie uznania wniosek o odrzuce-
nie całej ustawy. Na tych 10 poprawek składają się 
4, które są oczywiste, gdyż zmierzają do poprawy…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
…redakcji ustawy oraz jej doprecyzowania. 

W trakcie prac komisji nikt z senatorów nie zgłaszał 
uwag wobec tych poprawek proponowanych przez 
dział legislacyjny.

(Senator Kazimierz Wiatr: Bo nie były rozpatry-
wane.)

Inne poprawki…
(Rozmowy na sali)
Najważniejsza z nich, poprawka nr 2, przywra-

ca cezurę czasową przechodzenia sędziów Sądu 
Najwyższego w stan spoczynku, czyli będzie to sie-
demdziesiąty rok życia, a więc będzie tak jak przed 
zeszłoroczną zmianą.

Druga poprawka mniejszości o powiększonym 
składzie, powiedziałbym, pluralistyczna…
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(senator P. Zientarski) Tak, to jest kilka tysięcy złotych, 25%, tak.
(Senator Jerzy Fedorowicz: A o ile obniżyli-

ście…?)
(Senator Mieczysław Augustyn: A nam ile odli-

czysz?)
I po czwarte… I po czwarte, pod pozorem przy-

wrócenia, jak już powiedziałem, stanu faktycznego…
(Senator Jan Dobrzyński: To po piąte było.)
Nie… No to może… Nie, po czwarte.
(Senator Jan Dobrzyński: Po piąte.)
Pani Marszałek, proszę… Ja chcę spokojnie to 

powiedzieć.
Wprowadza się obniżenie wieku przechodzenia 

w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i wpro-
wadza się 2 kategorie sędziów Sądu Najwyższego: 
tych, którzy będą przechodzić w stan spoczynku po 
ukończeniu sześćdziesiątego piątego roku, i tych, 
którzy zrobią to po sześćdziesiątym piątym roku 
życia. Tymczasem sędziowie sądów powszechnych 
będą mogli ubiegać się o przedłużenie służby do sie-
demdziesiątego roku życia. A do tej pory racjonalny 
ustawodawca zawsze uznawał, że sędziowie Sądu 
Najwyższego mają prawo pracować najdłużej, bo do 
siedemdziesiątego drugiego roku życia.

Z tych powodów w sposób zdecydowany wnosimy 
jako wnioskodawcy – czyli mówię to w imieniu nie 
swoim, ale w imieniu senatora Klicha i senatorów, 
którzy podpisali wnioski dotyczące poprawek – o od-
rzucenie tej ustawy. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Koc:
Dobrze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami 
zostanie przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone 
poprzednie wnioski.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatora Piotra Zientarskiego o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 84 senatorów, 24 było za, 58 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 76)
Wobec powyższego stwierdzam, ze wniosek pana 

senatora został odrzucony.
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?

Po pierwsze, postanowienie wiceprezesa trybu-
nału europejskiego stanowi samoistną podstawę do 
przywrócenia tych sędziów, czyli wywołany jest sku-
tek z mocy samego postanowienia, a zatem ustawa 
jest zbędna, jest superfluum.

Po drugie, jest to nieudolna próba legitymi-
zacji przerwania kadencji pierwszej prezes Sądu 
Najwyższego, która na mocy konstytucji nigdy nie 
została przerwana. Nic się nie mówi o konstytucji, 
a tutaj cały czas obowiązywała konstytucja! I nie 
możemy przyłożyć ręki do jakiejś nieudolnej próby 
legitymizacji – prawda? – niekonstytucyjnego okre-
ślenia. To jest po drugie.

Po trzecie, w tej ustawie przemyca się 2 zupełnie 
nowe kwestie kształtujące, które nie mają nic wspól-
nego – podkreślam: nic wspólnego – z postanowie-
niem wiceprezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej. Nie mają nic wspólnego, czyli wprowa-
dzają niemoralną propozycję…

(Głosy z sali: Uuuuu!)
…o czym mówiła pani pierwsza prezes Sądu 

Najwyższego. Tak, niemoralną propozycję, bym na-
wet powiedział: korupcję polityczną.

(Głos z sali: No, dla pani…)
(Głosy z sali: Grubo, grubo!)
Dlaczego? Nie było was tu, to nie wiecie!
(Senator Władysław Komarnicki: Posłuchajcie 

konkretów! Posłuchajcie mądrego!)
No, wreszcie posłuchajcie. To wreszcie posłuchaj-

cie. Nie wiecie, nad czym głosujecie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Oni nie mają praw-

nika…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Mogą nie zrozu-

mieć.)
Powstała sytuacja tego rodzaju…
(Senator Jarosław Duda: Jeden głosuje za dru-

gim.)
Zresztą wasz pan senator zgłaszał taką poprawkę, 

pan senator Cichoń…
(Głos z sali: No właśnie!)
…którą też odrzuciliście. Chodzi o to… Ta nie-

moralna propozycja polega na tym, że sędziów, któ-
rzy mają prawo być… to znaczy zostali przywróce-
ni na mocy postanowienia samoistnego, przekupuje 
się propozycją, że dostaną 25% więcej, czyli 100% 
uposażenia, podczas gdy art. 56 ustawy o Sądzie 
Najwyższym mówi, że sędzia w stanie spoczyn-
ku dostanie 75%. Czyli, krótko mówiąc: ten, który 
wróci, nie tylko będzie pracował, ale jeszcze za karę  
po przejściu w stan spoczynku dostanie 25% mniej. 
No, proszę państwa…

(Senator Jan Dobrzyński: A ile to jest?)
Proszę bardzo, to jest kilka tysięcy złotych.
(Senator Jan Dobrzyński: O, to dużo.)
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(wicemarszałek M. Koc) będą postawione zarzuty osobom odpowiedzialnym, 
to może nastąpić ustanie karalności.

Jednocześnie poinformowano mnie, że sprawę 
prowadzi nadal ten sam prokurator, który już w maju 
2015 r. odmówił wszczęcia postępowania w tej spra-
wie, pomimo 15 zarzutów stawianych przez NIK 
w informacji o wynikach kontroli. Może to budzić 
duże wątpliwości co do determinacji tego prokuratora 
w wyjaśnieniu omawianej tu sprawy.

Wiem, że były do pana ministra kierowane przez 
radnych wnioski o objęcie wspomnianego postępo-
wania bezpośrednim nadzorem, jak również o zmianę 
prokuratora prowadzącego – ostatnie pismo z dnia 
2 kwietnia 2017 r. – ale bezskutecznie. Dlatego proszę 
o pilną odpowiedź na następujące pytania.

1. Na jakim etapie aktualnie jest to postępo- 
wanie?

2. Proszę o uzasadnienie, dlaczego pan minister 
nie objął tego postępowania bezpośrednim nadzorem, 
wnioskowanym przez radnych, skoro straty budżetu 
gminy Wrocław wyliczone przez kontrolerów NIK 
opiewają na kwotę 313,5 miliona zł?

3. Dlaczego nie polecił pan minister, przy tej skali 
nieprawidłowości, przekazania tej sprawy poza ape-
lację wrocławską dla zapewnienia nieskrępowanego 
działania prokuratury w tej sprawie?

4. Czy zlecił pan minister czynności kontrolne 
w związku z przewlekłością opisanego postępowania? 
Proszę o przedstawienie ich rezultatów.

5. Czy w trakcie postępowania zlecono prokura-
turze, CBA lub służbom skarbowym zbadanie wąt-
ku korupcyjnego, w tym skontrolowanie majątków 
osób odpowiedzialnych za stwierdzone przez NIK 
istotne nieprawidłowości polegające na niedopełnie-
niu obowiązków prezydenta Wrocławia, podległych 
mu pracowników Urzędu Miejskiego oraz zarządu 
gminnej spółki Wrocław 2012 Sp. z o.o., skoro NIK 
miała także na uwadze ewentualne mechanizmy ko-
rupcjogenne?

6. Wykonawca tej inwestycji, konsorcjum Max 
Bögl Bauunternehmung GmbH & Co. KG i Max Bögl 
Polska Sp. z o.o., nie zapłacił polskim podwykonaw-
com za wykonane roboty budowlane. W związku 
z tym proszę o informację, czy i jakie czynności 
podjęto w tym zakresie.

Szanowny Panie Ministrze, ze względu na ska-
lę nieprawidłowości udokumentowanych w infor-
macji o wynikach kontroli NIK uważam, że inter-
wencja pana ministra w tej sprawie jest konieczna  
i wskazana.

Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, sena-
tor RP.

Wicemarszałek Maria Koc:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 83 senatorów, 57 było za, 26 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 77)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym.

Bardzo dziękuję.
Informuję, że porządek obrad sześćdziesiątego 

siódmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Nie ma?
Informuję, że nikt z państwa…
(Głos z sali: Ja się zapisałem.)
Dobrze.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficzne-
go. 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 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby 
możliwe w przysługującym mu na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniami senatorskimi 
nie przeprowadza się dyskusji. Czy ktoś z państwa 
pragnie zabrać głos?

Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator Jerzy Czerwiński:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję do ministra sprawie-

dliwości, pana Zbigniewa Ziobry.
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z przeprowadzoną przez NIK kontrolą 

realizacji budowy oraz wykorzystania stadionu miej-
skiego we Wrocławiu, która ujawniła nieprawidło-
wości na kwotę 313 milionów 466 tysięcy zł – pkt 3 
informacji o wynikach kontroli NIK o numerze ewi-
dencyjnym 183/2014/P/13/187/LWR – od październi-
ka 2014 r. toczą się postępowania, sygn. akt VI Ds. 
36/15 oraz VI Ds. 60/15, w Prokuraturze Okręgowej 
w Opolu z zawiadomienia NIK oraz radnych Rady 
Osiedla Zacisze – Zalesie – Szczytniki we Wrocławiu. 
Radni ci przekazali mi informację, że postępowania 
te prowadzone są wyjątkowo przewlekle, w efekcie do 
chwili obecnej nie ma żadnego rozstrzygnięcia w tej 
sprawie. Istnieje więc realne zagrożenie, że nawet jeśli 
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(wicemarszałek M. Koc) minie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam sześćdziesiąte siódme posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej IX kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Udało się. Dziękuję.

Proszę senatora sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół sześćdziesiątego siódme-

go posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
IX kadencji zostanie udostępniony senatorom w ter-

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 10)



Wyniki głosowań



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r. 
Wyniki głosowań 296

     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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Wyniki głosowań 297

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 A. Mioduszewski - - - + - + - + + + + + . + + + + + + +
  55 A. Misiołek - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  56 K. Mróz - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  57 G. Napieralski + + + + . . . . . . . . . . . . . . . .
  58 J. Obremski - . - + . . - + + + + + . . . . . . . .
  59 B. Orzechowska - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  60 A. Pająk - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  61 M. Pańczyk-Pozdziej . . + + - + + + + + + + + - + - + - + +
  62 G. Peczkis - - - + . . - + + + + + + + + + + + + +
  63 M. Pęk - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  64 W. Piecha - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  65 L. Piechota - - - + - + - + + + + + . + + + + + + +
  66 A. Pociej . . . . . . . . . . . . . . + - + - + +
  67 M. Poślednik + + + + - + + + + + + + + - + - + - + +
  68 M. Potoczny - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  69 K. Probierz - - - + - + - + + + + + . + + + + + + +
  70 Z. Pupa - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  71 K. Radziwiłł - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Rocki . . . . - + + + + + + + . . . . . . . .
  73 T. Romańczuk - - - + . + - + + + + + + + + + + + + +
  74 J. Rotnicka + + + + - + + + + + + + + - + - + - + +
  75 J. Rulewski + + + + - + + + + + + + + - + - + - + +
  76 J. Rusiecki - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  77 S. Rybicki + + + + . + + + + + + + + - + - + - + +
  78 C. Ryszka - - - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  79 J. Sagatowska - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  80 M. Seweryński - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  81 K. Słoń - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  82 W. Sługocki + + + . . . . . . . . . . . . . . . . .
  83 A. Stanisławek . . . + - + - + + + + + + + + + + + + +
  84 L. Staroń . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  85 G. Sztark + + + + - . + + + + ? + + - + - + - + +
  86 A. Szwed - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  87 A. Szymański - . - + . . - + + + + + + + + + + + + +
  88 R. Ślusarz . - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Termiński . . . . . . . . . . . . + - + - + - + +
  90 P. Wach + + + + - + + + + + + + + - + - + - + +
  91 A. Warzocha - - - + - + - + + + + + . + + + + + + +
  92 J. Wcisła + + + . . . . . . . . . + - + - + - + +
  93 K. Wiatr - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
  94 J. Włosowicz - - - + . . . . . . . + . + + + + + + +
  95 A. Wojtyła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  96 A. Zając - - - + . . . . . . . . . + + + + + + +
  97 J. Zając - - - + . . . . . . . . . . . . . . . .
  98 B. Zdrojewska + + + + - + + + + + + + + ? + - + - + +
  99 P. Zientarski . . . . . . . . . . . . + - + - + - + +
  100 J. Żaryn - - - + - + - + + + + + + + + + + + + +
 
   Głosujących 79 78 81 78 68 69 76 76 76 76 76 76 65 81 83 83 84 84 82 84
  Za 23 23 24 78 0 68 20 75 75 75 73 75 65 56 83 57 84 58 82 84
   Przeciw 56 55 57 0 67 0 55 0 0 0 0 0 0 23 0 26 0 26 0 0
   Wstrzymało się 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0
                    



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r. 
Wyniki głosowań 298

     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 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +



67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r. 
Wyniki głosowań 299

    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 83 84 84 84 84 84 84 84 84 82 84 84 83 84 83 84 83 83 84 84
  Za 83 84 84 84 84 84 84 84 84 82 84 84 83 84 83 84 83 80 60 84
   Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0
   Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
                    



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r. 
Wyniki głosowań 300

    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 + + + + + + - - - + + + + - + - + - + +



67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r. 
Wyniki głosowań 301

    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 84 84 84 84 84 84 82 84 84 83 83 83 83 84 84 83 81 83 83 82
   Za 84 84 84 84 84 84 27 27 27 57 81 83 83 26 83 26 81 31 83 81
   Przeciw 0 0 0 0 0 0 54 55 55 26 1 0 0 58 1 57 0 52 0 0
   Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
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     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  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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     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77
  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 83 84 84 80 84 84 75 84 83 83 83 82 83 84 80 84 83
   Za 83 83 60 79 84 84 75 84 83 26 56 82 83 84 80 24 57
   Przeciw 0 0 4 0 0 0 0 0 0 57 26 0 0 0 0 58 26
   Wstrzymało się 0 1 20 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 67. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Wysoka Izbo!

Niełatwo znaleźć żywność wyprodukowaną w Polsce. W sklepach przeważa żywność pochodząca spoza 
granic naszego kraju, nafaszerowana sztucznymi konserwantami czy innymi chemicznymi dodatkami, a polski 
rolnik wciąż nie może sprzedawać wyprodukowanej przez siebie zdrowej, naturalnej żywności do sklepów, 
stołówek czy restauracji.

Uważam za kompletny nonsens to, by w Polsce nie można było w pierwszej kolejności kupić polskiej żywności. 
Nie dość, że rolnictwo przeżywało ostatnio ciężkie chwile z powodu suszy, która dziesiątkowała plony, braku rąk do 
pracy i rekordowo niskich cen skupu owoców – to wszystko sprawiło, że tego roku rolnicy nie zaliczyli do udanych 
– brakuje możliwości sprzedaży przez rolników wyprodukowanej przez nich żywności do sklepów i restauracji.

Jednak nareszcie rolnicy zostaną uwolnieni od niekorzystnych przepisów i w końcu będą mogli sprzedawać 
swoją żywność nie tylko klientom detalicznym, lecz również restauracjom i sklepom. Dzięki tej nowelizacji 
poszerzy się katalog miejsc, w których rolnicy będą mogli sprzedawać swoje produkty. Teraz własną żywnością 
będą mogli handlować z restauracjami, stołówkami, sklepami czy gospodarstwami agroturystycznymi.

Sprzedaż ta będzie możliwa pod pewnymi warunkami, co jest oczywiste. Oprócz tego, że wyroby mają 
pochodzić np. z własnego gospodarstwa czy z własnych upraw rolnika, muszą być przetworzone w sposób 
naturalny i tradycyjny. Trzeba je będzie oznaczyć adresem gospodarstwa i podać przybliżony skład produktu. 
Projektowane zmiany dopuszczają także sprzedaż wysyłkową własnych produktów. Zgodnie z projektem będzie 
istniało domniemanie, że skoro rolnik w ramach własnego gospodarstwa domowego jest w stanie zapewnić 
bezpieczeństwo żywności oraz zapewnić warunki higieniczne, jeśli chodzi o produkty do spożycia, to jest 
również w stanie przygotować w ten sposób produkty przeznaczone do sprzedaży. Jednak rolnik ma ponosić 
odpowiedzialność za wytworzone przez siebie produkty, które sprzeda bezpośrednio konsumentom.

Jeszcze kilka lat temu model biznesowy opierał się głównie na sieci małych rodzinnych sklepów. Dziś za-
kupy robimy głównie w dużych marketach, przez co niewielkie zakłady produkcyjne likwidują miejsca pracy, 
ponieważ nie wytrzymują konkurencji z siecią dystrybucji dużych koncernów i dyskontów. Dlatego warto odejść 
od modelu wolnorynkowego i ustawą znieść wszystkie problemy rolników.

W końcu żywność ekologiczna jest kluczem do zdrowia i długowieczności człowieka. Polska wieś jest 
piękna i reprezentuje wartości, które w krajach Europy Zachodniej zanikły lub zostały zniszczone. Polska 
wieś to niespotykane bogactwo natury, cudowne krajobrazy i ciągle żywa kultura ludowa. Jest to najbardziej 
wartościowa część społeczeństwa polskiego, którą należy wspomagać i której należy zapewnić właściwy 
dobrostan pod każdym względem. Wiąże się to z omawianym projektem, który w pełni popieram, ponieważ 
ten rodzaj sprzedaży ma mnóstwo zalet zarówno dla rolników, jak i konsumentów. Np. pełną kontrolę rolnika 
nad zbytem produktów i ich cenami, skrócenie czasu przepływu produktów od rolnika do nabywcy, szybsze 
płatności, zwiększenie udziału rolnika w cenie finalnej artykułu.

Żywność sprzedawana bezpośrednio od rolnika jest świetną okazją do podbudowania budżetów gospodarstw. 
Połączona z praktykami związanymi z kooperatywą spożywczą może okazać się nowym bodźcem rozwojo-
wym naszych wsi, szczególnie małych rolników. Kooperatywa jest rodzajem nieformalnej spółdzielni, w której 
członkowie wspólnie kupują produkty spożywcze bezpośrednio od producentów, z pominięciem pośredników. 
Cena jest kluczowym elementem w sprzedaży bezpośredniej i w kooperatywie. W obu przypadkach wyłącza 
się z handlu pośrednika. Dlatego cena za żywność znacznie lepszej jakości może być zmniejszona o zysk po-
średników. Połączenie tych 2 elementów wzbogaci zarówno rolnika, jak i konsumenta.

Dobrym pomysłem w projekcie są też zachęty podatkowe dla producentów rolnych uzyskujących dodatkowe 
przychody z przetwarzania produktów rolnych domowym sposobem. Umożliwiono m.in. korzystanie z opodat-
kowania 2% ryczałtem od ewidencjonowanych przychodów ze sprzedaży określonych produktów roślinnych 
i zwierzęcych, przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy. Przewidziano podwyższenie kwoty przychodów 
zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł; do tej pory było to 20 tys. zł. Moim 
zdaniem są to bardzo korzystne i dobre rozwiązania.

W związku z powyższym uważam, że skoro ludzie mają prawo kupować produkty od rolników, to takie 
prawo powinno być przyznane również restauracjom, sklepom czy hurtowniom.

Trzeba koniecznie ułatwić sprzedaż dobrej polskiej żywności od rolników. Dzięki temu skorzysta i rolnik, 
i konsument, i wreszcie będzie można zjeść świeże i zdrowe produkty również w restauracji.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Niezwykle istotne staje się stopniowe wprowadzanie wszelkich rozwiązań umożliwiających obywatelom 
szerokie korzystanie z usług administracji za pośrednictwem internetu. Świadczenie usług on-line stało się 
już bowiem standardem. Procedowana ustawa o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw stanowi zatem kolejny ważny element rozszerzania wachlarza tego typu alternatyw ułatwiających 
i przyspieszających załatwianie spraw na drodze elektronicznej.

Celem ustawy jest przede wszystkim zapewnienie każdemu obywatelowi bezpiecznego narzędzia do ko-
munikacji elektronicznej m.in. z administracją, ze służbą zdrowia. Obecnie dla dostawcy takiej usługi częstym 
problemem jest brak bezpośredniego kontaktu ze świadczeniobiorcą oraz wynikająca z tego wątpliwość dotycząca 
deklarowanej tożsamości i wieku osoby, na rzecz której świadczona jest usługa. Problem pojawia się także w przy-
padku, gdy wymaganym elementem usługi świadczonej on-line jest złożenie przez świadczeniobiorcę oświad-
czenia woli, które powinno być opatrzone przez składającego podpisem. Narzędziem pozwalającym rozwiązać 
przedstawione problemy ma być wedle wprowadzanych przepisów nowy dowód osobisty. Podkreślić należy, iż 
Polska jest jednym z niewielu krajów europejskich, w których nie są jeszcze wydawane dowody osobiste z tzw. 
warstwą elektroniczną. Dokument ten będzie w sposób jednoznaczny i niezaprzeczalny potwierdzał tożsamość 
obywatela, co będzie niewątpliwie niezwykle korzystne dla obu stron w danej sprawie. Ponadto dokument ten 
będzie też służył do uwierzytelniania podczas korzystania z elektronicznych usług administracji publicznej, 
a także będzie pozwalał potwierdzać obecność w określonym czasie i miejscu z wykorzystaniem systemów 
teleinformatycznych. Takie rozwiązania z powodzeniem funkcjonują już w największych państwach Europy.

Jak się podkreśla, nowy dowód będzie posiadał również aplikację ICAO, czyli dokument podróży z cechą 
biometryczną: zdjęcie twarzy. Pozwoli to zarówno na uwierzytelnianie go w systemach teleinformatycznych, 
w ramach których świadczone są usługi on-line, jak i na opatrywanie dokumentów elektronicznych podpisem 
elektronicznym. Uzyskany w ten sposób podpis elektroniczny będzie rozwiązaniem analogicznym do już znanego 
i dobrze funkcjonującego kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Projektowana ustawa w istocie realizuje 
wcześniejsze zamierzenia w tym zakresie, których do tej pory nie udało się urzeczywistnić.

Zauważyć należy, że proponowany w ustawie podpis, zwany podpisem osobistym, jako podpis elektro-
niczny odpowiadać będzie wymogom rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 
i rozporządzenia eIDAS. Wprowadzenie nowych rozwiązań wynikających z przepisów szczególnych sprawi, że 
Rzeczypospolita Polska wywiąże się z planowanej kontynuacji projektu systemu ID. Wskazać także należy, iż 
problemu nie powinna stanowić wymiana obecnie obowiązujących dowodów osobistych na dowody z warstwą 
elektroniczną – będzie ona bowiem dotyczyła dowodów osobistych z określonym terminem ważności, które 
będą w obiegu do końca 2028 r. Każdy właściciel dowodu będzie mógł go bezpłatnie wymienić w dowolnym 
momencie przed upływem ważności posiadanego dokumentu.

Podsumowując, należy podkreślić, że upowszechnienie profilu osobistego zapewniającego identyfikację 
i uwierzytelnianie w systemach teleinformatycznych oraz podpisu osobistego służącego do podpisywania 
elektronicznych oświadczeń woli usprawni procesy w organach administracji publicznej, doprowadzi do po-
prawy obsługi obywatela i podniesie jej bezpieczeństwo. Popularyzacja e-usług przełoży się z kolei na mniejsze 
obciążenie urzędów. Nadto, jak się wskazuje, certyfikat potwierdzania obecności umożliwiający m.in. potwier-
dzanie odbioru świadczeń medycznych w sposób elektroniczny przyczyni się do uszczelnienia systemu opieki 
zdrowotnej i pozwoli wygospodarować oszczędności na inne świadczenia. Nowy dowód osobisty ma być zatem 
bezpiecznym, bezpłatnym narzędziem do komunikacji elektronicznej z administracją, służbą zdrowia oraz 
z szeroko rozumianymi podmiotami komercyjnymi. Jest to rozwiązanie bardzo dobre, ponieważ zdecydowanie 
ułatwi obywatelom funkcjonowanie w coraz bardziej zinformatyzowanym świecie. Wprowadzenie e-dowodów 
do powszechnego użytku przysłuży się także rozwojowi państwa, co daje jednocześnie potencjalną możliwość 
wdrażania dalszych ułatwień dla obywateli. Nie ma ponadto wątpliwości, że zawarte w ustawie rozwiązania nie 
tylko będą miały charakter usprawniający, ale również będą zapewniały bezpieczne funkcjonowanie nowych 
dowodów osobistych.

Mając powyższe na uwadze, wyrażam pełne poparcie dla proponowanych zmian. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Grzegorza Czeleja  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Uregulowania wprowadzone na mocy ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw są jak 
najbardziej potrzebne i niewątpliwie usprawnią niezwykle istotną pracę funkcjonariuszy odpowiedzialnych za 
anty- i kontrterroryzm. Zaakceptowanie procedowanej ustawy w przyjętym przez Sejm kształcie doprowadzi 
bowiem przede wszystkim do zwiększenia skuteczności działań antyterrorystycznych podejmowanych przez 
Policję, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie bezpieczeństwa w całym państwie.

Przepisy ustawy są w istocie kontynuacją dotychczas wprowadzonych zmian w polskim systemie antyterro-
rystycznym, stanowiących odpowiedź na wzrost zagrożenia terrorystycznego w Europie. Przyjęte dotychczas 
rozwiązania doskonale wpisują się w międzynarodowe działania zmierzające do wzmocnienia przeciwdziałania 
i reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Wprowadzone ustawy wskazały Policję jako formację 
odpowiedzialną za kierowanie działaniami antyterrorystycznymi, co przyczyniło się do dalszych istotnych zmian 
o charakterze strukturalnym. Jak się jednak słusznie zauważa, zmiany te wymagają kontynuacji na poziomie 
ustawowym. W celu zapewnienia warunków do bardziej efektywnej realizacji działań Policji w tym zakresie 
konieczne jest bowiem m.in. określenie skuteczniejszych mechanizmów dysponowania środkami jednostek 
kontrterrorystycznych, wprowadzenie jednolitej struktury dowodzenia oraz ujednolicenie taktyki działania 
i poziomu wyszkolenia tych jednostek. W tym celu w projektowanej ustawie zakłada się przede wszystkim 
wyodrębnienie w ramach Policji tzw. służby kontrterrorystycznej. Pozwoli to zwiększyć możliwości szybkiego 
reagowania na zagrożenia terrorystyczne, jak również usprawni działania innych jednostek Policji związane 
z realizacją szczególnie niebezpiecznych czynności. Projekt ustawy wychodzi jednocześnie naprzeciw zapo-
trzebowaniu na ujednolicenie w prawie pojęć antyterroryzmu i kontrterroryzmu.

Niezwykle istotnym elementem proponowanych rozwiązań jest także jednoczesne zapewnienie odpowiednich 
kwalifikacji kadry dowódczej służby kontrterrorystycznej. Dowodzenie tego typu działaniami wymaga bowiem 
szczególnej wiedzy i doświadczenia oraz szczególnych kwalifikacji, co powinna zapewnić procedowana ustawa. 
Projekt przewiduje ponadto możliwość odstąpienia od przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny 
służby, z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, w przypadku stwierdzenia, 
że istnieje prawdopodobieństwo uratowania zdrowia lub życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzące-
go w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich dostępnych środków w celu 
ratowania życia przez policjantów.

Podsumowując, chciałbym wskazać, iż przyjęcie procedowanej ustawy pozwoli w istotny sposób ulepszyć 
strukturę organizacyjną jednostek anty- i kontrterrorystycznych Policji i zapewnić im dużo większą spraw-
ność i mobilność. Proponowane zmiany pozwolą zagwarantować na terytorium całego państwa jednolite 
przygotowanie do reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Działania te opierać się będą na 
wysoce usprawnionym systemie dowodzenia. Wobec istniejącego obecnie w całej Europie realnego zagroże-
nia terrorystycznego z całą stanowczością popierać należy wszelkie działania mające na celu wzrost poczucia 
bezpieczeństwa obywateli.

Mając na uwadze te spostrzeżenia, wyrażam poparcie dla wprowadzanej ustawy. Dziękuję bardzo za uwagę.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 20. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Proponowane zmiany w omawianej ustawie o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
oraz niektórych innych ustaw są podyktowane fatalną jakością powietrza w naszym kraju. Problem smogu był 
i jest dyskutowany od wielu lat, jednakże badania i statystyki są nieubłagalne. Jakość powietrza z roku na rok 
jest coraz gorsza, o czym nieustannie alarmują światowe organizacje. Polskie miasta znajdują się w czołówce 
miast z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem w Europie.

Problem smogu w Polsce nie jest znany od wczoraj, był znany już w 2000 r., kiedy to Najwyższa Izba 
Kontroli w swoim raporcie wskazywała na czynniki, które wpływają na złą jakość powietrza. Obecnie problem 
jest bardzo poważny, dlatego rząd wielokierunkowo wprowadza zmiany w przepisach celem poprawy jakości 
paliw oraz zamiany kotłów na kotły na paliwa stałe.

Proponowane zmiany przewidują programy długoterminowe, których efektem końcowym ma być poprawa 
jakości powietrza w kraju, a tym samym skuteczna walka ze smogiem. W walce ze smogiem pomagają programy 
przygotowane m.in. przez Ministerstwo Środowiska. Widać jednak potrzebę zaangażowania większej liczby 
resortów, które poprzez swoje działania dotrą do znacznej liczby obywateli.

W związku z powyższym do opracowania kluczowych zmian zostały zaangażowane ministerstwa: 
Ministerstwo Energii, które określiło m.in. standardy dla paliw stałych ze względu na rodzaj i wielkość insta-
lacji spalania paliw; Ministerstwo Rozwoju, które zajęło się aspektem wprowadzenia standardów emisyjnych 
dla kotłów na paliwa stałe dla sektora bytowo-komunalnego.

Co więcej, w prace nad rządowym programem poprawy jakości powietrza zostały włączone samorządy, 
które mogą określać wymagania dla paliw i urządzeń grzewczych stosowanych w gospodarstwach domowych.

Na jakość powietrza wpływają, oprócz emisji pochodzących z sektora bytowo-komunalnego, także zanie-
czyszczenia ze spalin samochodowych, stąd też Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji podjęło 
współpracę z Komendą Główną Policji w zakresie prowadzenia badań spalin w trakcie kontroli drogowej.

Kolejny resort, który włączył się w walkę z poprawą jakości powietrza, to Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej, którego rola polegała na przeszkoleniu pracowników Miejskich Ośrodków Pomocy 
Społecznej, m.in. w zakresie możliwości pozyskania środków na wymianę przestarzałych urządzeń grzewczych.

Przedstawione powyżej podjęte już przez rząd działania, to jedynie kilka przykładów. Wiadome jest, że 
ich wprowadzenie związane jest ze środkami finansowymi. Te z kolei mają zostać uruchomione w momencie 
wejścia w życie ustawy o zmianie ustawy o termomodernizacji. Program zaproponowany w ramach walki ze 
smogiem ma na celu przetestowanie programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących do 
osób mniej zamożnych. W związku z jego wprowadzeniem rozpocznie się wydatkowanie kwoty 180 milionów zł, 
które zostały włączone w ramach ubiegłorocznej nowelizacji budżetu państwa do Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów. Pieniądze na przeprowadzenie termomodernizacji zostaną przekazane gminom, te z kolei będą 
mogły udzielić wsparcia osobom mniej zamożnym na przeprowadzenie termomodernizacji.

Co więcej, nowelizacja omawianych ustaw ma na celu zachęcić gminy do wspierania przedsięwzięć nisko-
emisyjnych, dzięki czemu wyprodukowana energia elektryczna będzie mogła zostać wykorzystana przez gminy, 
a tym samym również przez osoby mniej zamożne.

Moim zdaniem wprowadzenie omawianych rozwiązań pozwoli na poprawę jakości powietrza w Polsce, 
wspomoże mniej zamożne gospodarstwa domowe, a termomodernizacja zwiększy efektywność energetyczną.

Należy jednak pamiętać, że przedstawione rozwiązania mają charakter długoterminowy – aby osiągnąć 
zamierzony cel, jakim jest poprawa jakości powietrza, należy cały czas kształcić społeczeństwo, przedstawiać 
nowoczesne rozwiązania, które pomagają w walce ze smogiem. Co więcej, skala zanieczyszczeń powietrza 
uzależniona jest chociażby od lokalnych uwarunkowań związanych np. z gęstością zabudowy. W tej sytuacji 
lokalne władze powinny podjąć kroki i przemyśleć planowanie przestrzenne, które ma również ogromny wpływ 
na jakość powietrza.

W związku z powyższym jestem za wprowadzeniem proponowanych zmian w omawianej ustawie.
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Przemówienie senatora Czesława Ryszki  
w dyskusji nad punktem 24. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Będą pieniądze na wspieranie produkcji audiowizualnej – to dobra wiadomość dla polskiego przemysłu 
audiowizualnego. To również ważny kierunek dobrej zmiany dla promocji polskiego dziedzictwa kulturowego 
na świecie. Nowe pieniądze, jeśli można to tak ująć, będą wsparciem dla samej produkcji filmowej, wzmocnią 
pozycję polskiego sektora audiowizualnego na rynku międzynarodowym, podniosą konkurencyjność pol-
skich firm działających w branży, a w dłuższej perspektywie przyciągną do Polski inwestycje w tym sektorze. 
Najkrócej mówiąc, będą z tego korzyści tak w kulturze, jak i w gospodarce.

Ustawa o finansowym wspieraniu produkcji audiowizualnej określa zasady, warunki oraz tryb przyznawania 
i rozliczania wsparcia finansowego produkcji audiowizualnej, jednocześnie nie naruszając zasad dofinansowania 
twórczości filmowej i innej działalności w dziedzinie kinematografii, co określa inna ustawa, z dnia 30 czerwca 
2005 r. o kinematografii.

Obecna ustawa określa limit wydatków państwa na ten cel. W latach 2019–2027 będzie to 100 milionów zł 
rocznie. W latach kolejnych budżet będzie rósł, aby w 2027 r. osiągnąć 266 milionów. Należy dodać, że 10% 
funduszu ma być przeznaczone na produkcję animacji.

Realizację ustawy powierzono Państwowemu Instytutowi Sztuki Filmowej. Do jego zadań będzie nale-
żało przyznawanie, wypłata i rozliczanie wsparcia finansowego w formie refundacji części polskich kosztów 
kwalifikowanych. Ponadto do zadań PISF zaliczono gromadzenie i analizowanie danych dotyczących rynku 
audiowizualnego, jak również promocję polskiego sektora audiowizualnego oraz Polski jako miejsca realizacji 
produkcji filmowych w celu przyciągnięcia zagranicznych producentów i inwestorów.

Powierzenie całości zadań związanych z tą ustawą Polskiemu Instytutowi Sztuki Filmowej jest rozwiązaniem 
optymalnym. PISF ma doświadczenie w finansowaniu produkcji filmowych, ma przygotowaną kadrę i przy 
doprawdy stosunkowo niewielkich nakładach jest w stanie przyjąć na siebie nowe zadania. Podobne instytucje 
działają w państwach Unii Europejskiej i w Stanach Zjednoczonych.

Tą ustawą w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej wprowadza się transparentny system dofinansowywania 
produkcji audiowizualnej. Dane o wszystkich osobach, wszystkich podmiotach, które dostały jakiekolwiek 
dofinansowanie, będą umieszczane – już są umieszczane – na stronach internetowych. Można więc będzie na 
bieżąco śledzić, kto i na jakich zasadach dostaje pieniądze.

Funkcję kontrolną i nadzorczą będzie tu sprawował minister kultury i dziedzictwa narodowego. Zgodnie 
z prawem i zgodnie z zasadami systemu, jaki funkcjonuje w Polsce, nie może dzielić się tą funkcją.

Jest rzeczą bardzo ważną to, że ustawa precyzyjnie opisuje wszystkie zasady ubiegania się o pieniądze, 
potrzebne dokumenty, sprawy dotyczące rozliczania się i terminów. Wsparcie finansowe będzie wypłacane 
dopiero po zakończeniu całej produkcji lub jej części i analizie dokumentacji przez niezależną firmę audytorską. 
Oznacza to refundację części kosztów, w tym podatków zapłaconych w Polsce przez firmy. Dopiero po realizacji 
produkcji filmu czy też serialu będzie można ubiegać się o zwrot nakładów. Ma to zapobiec sytuacji, w której 
pieniądze podatnika byłyby przekazywane na produkcję dzieł miernych, a także szkalujących Polaków czy np. 
Kościół katolicki w Polsce, jak ma to miejsce w przypadku filmu „Kler”.

Oczywiście nie chodzi tu o jakąś cenzurę prewencyjną. Aby otrzymać pieniądze, trzeba będzie przejść test 
kulturowy, który będzie w załączniku do ustawy. W rozporządzeniu ministra kultury i dziedzictwa narodo-
wego wszystkie zasady będą dokładnie opisane. Będą tam określone wszystkie warunki, jakie należy spełnić, 
żeby system zadziałał w sposób automatyczny i żeby można było ubiegać się o pieniądze, np. to, czy w filmie 
będą brali udział polscy twórcy, czy będą polskie krajobrazy, czy polscy muzycy będą tworzyć muzykę itd., 
itd. Tam będzie szereg punktów.

System działa następująco: na początku ktoś zgłasza się do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i wypełnia 
wnioski, które potem zostają ocenione pod kątem tego, czy filmy nadają się do dalszej produkcji. Następnie 
w Polskim Instytucie Sztuki Filmowej jest rekomendowana kwota wsparcia i ta kwota jest przyznawana przez 
dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Następnie film jest produkowany i dopiero po jego wyprodu-
kowaniu można ewentualnie ubiegać się o tzw. cash rebate.

Ten mechanizm jest mechanizmem ekonomicznym, a nie kulturowym. Chcąc propagować polską kulturę, 
pozwalamy ograniczyć ryzyko działalności gospodarczej, która jest, jeśli chodzi o kulturę, bardzo ryzykowna, 
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bo czasami można stworzyć naprawdę świetne dzieło, które najzwyczajniej w świecie się nie przyjmie i nie 
zarobi na siebie.

W ustawie jest także zapisane, że każdy producent musi po zakończeniu i rozliczeniu produkcji przekazać 
nośnik z filmem i scenariusz do Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Nie jest to jednak zwolnienie z obowiązku 
przekazywania kopii do Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego. Ten obowiązek nadal istnieje, po-
nieważ kopie są składowane w 2 różnych celach: z jednej strony chodzi o cel, jakim jest przechowanie dziedzic-
twa w Filmotece Narodowej, a z drugiej strony o cele, nazwijmy to, ekonomiczno-gospodarczo-rozliczeniowe. 
Polski Instytut Sztuki Filmowej będzie te kopie przechowywał.

To bardzo dobrze, że do filmowców trafią dodatkowe pieniądze. To bardzo ważne, żeby filmowcy mieli 
z czego finansować swoje produkcje. Będzie też doskonała okazja do tego, aby wcześniej wiedzieć, jak są wy-
datkowane pieniądze budżetowe funkcjonujące w przestrzeni filmowej, przestrzeni publicznej. Chodzi o to, 
aby nie finansować produkcji filmowych, które budzą społeczny sprzeciw.
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Przemówienie senatora Adama Bielana  
w dyskusji nad punktem 26. porządku obrad

Szanowni Państwo!

Nie ulega wątpliwości, że projekt Trójmorza jest obecnie jednym z najważniejszych priorytetów polskiej 
polityki zagranicznej. Inicjatywa ta została dostrzeżona i zarazem doceniona przez naszego kluczowego sojusz-
nika, Stany Zjednoczone. W warszawskim szczycie Trójmorza przed rokiem uczestniczył sam prezydent Donald 
Trump, co wyraźnie pokazuje, że zarówno sama inicjatywa, jak i ten region Europy są dla niego atrakcyjne pod 
względem politycznym i gospodarczym.

Idea Trójmorza polega za zacieśnianiu współpracy kilkunastu państw Europy Środkowej poprzez szereg 
wspólnych inwestycji w zakresie szeroko pojętej infrastruktury czy komunikacji cyfrowej, ale także bezpie-
czeństwa energetycznego. Nie trzeba przekonywać, że realizacja tych celów prowadzić będzie równocześnie do 
wzmocnienia Unii Europejskiej. Należy jednak pamiętać, że jest to wciąż stosunkowo młoda inicjatywa i jako 
taka wymaga znaczącego wsparcia.

Ze względu choćby na konieczność wypracowywania spójnych strategii politycznych, ale może przede 
wszystkim stałych kontaktów pomiędzy instytucjami poszczególnych państw zaangażowanych w projekt 
niezbędne jest specjalistyczne zaplecze eksperckie. Rolę takiej swoistej „bazy intelektualnej” może spełniać 
Instytut Europy Środkowej.

Oprócz szeregu zadań, jakie będzie realizować ta organizacja, jak: działalność analityczna, współpraca 
z zagranicznymi podmiotami zajmującymi się stosunkami międzynarodowymi czy przedmiotowe badania 
naukowe, warto zauważyć równie istotną kwestię promocji Polski za granicą. Jest to obszar, w którym wciąż 
pozostaje wiele do zrobienia. Działania ukierunkowane na wypromowanie polskiej myśli w zakresie stosun-
ków międzynarodowych i współpracy międzynarodowej czy, mówiąc szerzej, polskiej polityki zagranicznej 
i historycznej wydają się nieodzowne. Dlatego współpraca na tym polu z polskimi i zagranicznymi instytu-
cjami, ośrodkami nauki, organizacjami społecznymi z pewnością przyczyni się do wzrostu zainteresowania 
naszą kulturą i naszymi osiągnięciami oraz lepszego ich zrozumienia. Dzięki możliwości tworzenia oddziałów 
również poza granicami Polski instytut może okazać się doskonałym narzędziem realizacji tego niezwykle 
ważnego priorytetu.

Nie bez znaczenia jest fakt, że inicjatorzy powołania instytut rekomendują wykorzystanie już istniejącego 
podmiotu, czyli Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej z siedzibą w Lublinie. Jest to jednostka badawczo-roz-
wojowa działająca pod kuratelą MSZ. Dorobek tej instytucji oraz wieloletnie doświadczenie osób zaangażowa-
nych w jej działalność będą mogły zostać zagospodarowane na potrzeby nowej organizacji. Przede wszystkim 
jednak zapewni to, w mojej opinii, płynne przejęcie działalności likwidowanego ośrodka, którą nowy podmiot 
ma kontynuować, i jednoczesne rozszerzenie jej na obszar dotychczas niezagospodarowany.

Wobec tak rozległego zakresu działań w pełni zasadne wydaje się powierzenie nadzoru nad instytutem 
prezesowi Rady Ministrów. Takie rozwiązanie powinno sprzyjać szybszemu i sprawnemu powoływaniu za-
granicznych oddziałów.

Popieram ustawę. Liczę, że nowa jednostka w niedługim czasie okaże się efektywnym zapleczem dla na-
szej aktywności w ramach Trójmorza, przyczyniając się do wzrostu znaczenia i popularności tej inicjatywy. 
Sukces Trójmorza to sukces Polski, rozwój Trójmorza to rozwój Polski, dlatego z satysfakcją przyjmuję każde 
przedsięwzięcie, które do tego prowadzi. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 33. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziwnym sposobem zawsze w listopadzie, w grudniu mamy ustawy o Sądzie Najwyższym, o Trybunale 
Konstytucyjnym, czyli kolejny etap błędnego i niezgodnego z prawem procedowania ustaw.

W tym projekcie tak naprawdę wycofujecie się ze swojej złej reformy. Trzeba było Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, aby wprowadzić to, co napisaliście w tym projekcie. Jeżeli naprawdę chcecie zamknąć tę 
sprawę i uczciwie powiedzieć Polakom: tak, popełniliśmy błąd, przepraszamy, to wycofajcie się z kontroli 
nadzwyczajnej, wycofajcie się z upolitycznienia Krajowej Rady Sądownictwa, wycofajcie się z tego, że wy-
bory zatwierdza wybrana przez polityczną Krajową Radę Sądownictwa Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw 
Publicznych. Wróćcie do tego, żeby wybory zatwierdzali sędziowie, do których wszyscy mamy zaufanie. 
W tym kontekście mogą to być dzisiaj 2 izby Sądu Najwyższego, 3 izby Sądu Najwyższego, niech wspólnie 
zatwierdzają wybory. Wtedy uznamy, że naprawdę macie dobre intencje.

Szanowni Państwo, postanowienie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdziło tylko i wy-
łącznie konstytucyjny porządek prawny w Polsce przed obowiązywaniem ustawy o Sądzie Najwyższym. Proszę 
Was, zawieście szkodliwe ustawy demolujące porządek prawny w Polsce. Prof. Małgorzata Gersdorf była, jest 
i będzie do kwietnia 2020 r. pierwszym prezesem Sądu Najwyższego, i nic tego nie zmieni.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Hamerskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Działając na podstawie art. 16 ust. 1, art. 20 ust. 1 i 2, w związku z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie szczegółowych 
informacji na temat działań podjętych przez Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego „Orlen” SA związanych 
z planami połączenia z Grupą „Lotos” SA w kontekście zapewnienia odpowiedniej podaży asfaltów drogowych 
na rynku krajowym.

Strategiczne plany połączenia dwóch krajowych kluczowych spółek w segmencie rafineryjnym są olbrzymim 
wyzwaniem biznesowym i zarazem szansą dla gospodarki naszego kraju. Oprócz najczęściej dyskutowanych 
aspektów tej operacji, tzn. korzyści z synergii, rynku paliw itd., pragnę zwrócić uwagę, że wymienione rafine-
rie zapewniają podaż ponad 80% lepiszczy asfaltowych do budowy i utrzymania dróg publicznych w Polsce. 
Z punktu widzenia wszystkich zarządców dróg lepiszcza asfaltowe są materiałem o znaczeniu strategicznym 
i nie jest możliwe szybkie ich zastąpienie substytutami.

Tradycje technologiczne w budowie, a przede wszystkim w utrzymaniu dróg są w Polsce jednoznacznie 
oparte na technologiach asfaltowych, wg różnych informacji przekraczają one 95% zastosowań krajowych. 
Pojawiające się od jakiegoś czasu próby implementacji technologii betonowych jeszcze długo nie będą w stanie 
zastąpić asfaltu w powszechnym stosowaniu. W szczególności drogi samorządowe są przykładem dominującej 
pozycji asfaltów, ponieważ – wobec łatwości stosowania i dostępności sprzętu – jest to także dla samorządow-
ców technologia najtańsza.

Samorządy potrzebują finansowej pomocy państwa, żeby unowocześnić swoją sieć drogową, czemu ma 
służyć nowo powstały Fundusz Dróg Samorządowych. Ta inicjatywa rządu została przyjęta przez samorządy 
z dużymi nadziejami na przełamanie bariery finansowej w przebudowie dróg lokalnych.

Z drugiej strony, żeby program okazał się sukcesem, istotne jest jednoczesne zapewnienie odpowiedniej po-
daży na rynku krajowych asfaltów do budownictwa drogowego. Musimy mieć zatem krajowe asfalty. Gdybyśmy 
założyli, że asfalty zostaną do Polski zaimportowane, to może okazać się, że ich cena – z powodu braku kon-
kurencji krajowej – znacząco wzrośnie, co obniży skuteczność działania Funduszu Dróg Samorządowych 
i doprowadzi jedynie do wyprowadzenia naszych środków finansowych za granicę.

Zatem warto, aby podczas opracowywania strategii połączenia „Orlen” i „Lotos” uwzględnić nie tylko 
rynki paliw, olejów itp., ale także potrzeby strony publicznej w zakresie budowy i utrzymania dróg. Ta zaś bez 
wątpienia potrzebuje krajowych asfaltów o dobrej jakości.

Wobec powyższego informacje o połączeniu obu rafinerii w jeden organizm budzą moje zainteresowanie 
i troskę o to, czy w procesie połączenia firm produkcja asfaltów będzie zachowana na poziomie zapewniającym 
pokrycie potrzeb krajowych w długiej pespektywie.

Bardzo proszę Pana Premiera o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Jan Hamerski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W związku z informacją Eurostatu, iż polskie władze wydały w 2017 r. najwięcej spośród wszystkich krajów 
UE pozwoleń na pobyt dla imigrantów, co wywołało liczne pytania obywateli w moim okręgu wyborczym, 
proszę o przedstawienie danych dotyczących liczby obywateli państw spoza UE przebywających na terenie 
RP, w rozbiciu na lata 2013–2018, z uwzględnieniem w każdej kategorii: wniosków złożonych, wniosków 
rozpatrzonych pozytywnie (zezwolenie uzyskane), płci wnioskodawcy oraz województwa, w którym złożenie 
wniosku nastąpiło. Chodzi o następujące kategorie: zezwolenie na pobyt czasowy, zezwolenie na pobyt stały, 
zezwolenie na pracę (w tym sezonową), pobyt rezydenta długoterminowego UE i rodzin.

Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra 
Glińskiego

Polska i Polacy zawsze oddają cześć i upamiętniają bohaterów walczących o wolność Ojczyzny. Już w 1920 r. 
mieszkańcy wsi Ossów w miejscu śmierci kapelana 236. ochotniczego pułku piechoty, ks. mjr. Ignacego Jana 
Skorupki postawili drewniany krzyż. 15 sierpnia 2005 r. miejsce to zostało uhonorowane Orderem Virtutti 
Militari, który na krzyżu zawiesił gen. Stanisław Nałęcz-Komornicki. Niestety ten symbol pamięci o wielkim 
kapelanie został ostatnio zniszczony przez wandali.

W związku z tym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o interwencję i podjęcie kroków przywracających 
ten symbol upamiętnienia.

Z poważaniem 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego oraz do wiceprezesa Rady 
Ministrów, ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
Jedną z priorytetowych inwestycji w Bydgoszczy jest budowa nowego kampusu Akademii Muzycznej 

im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy, której koszt szacuje się na ok. 100 milionów zł. 13 listopada 2014 r. 
pomiędzy rządem a samorządem województwa kujawsko-pomorskiego zawarto kontrakt terytorialny (anek-
sowany 30 maja 2017 r.), zgodnie z którym strona rządowa zobowiązała się do realizacji powyższej inwestycji 
do 2020 r. Pomimo licznych działań ze strony miasta Bydgoszczy od 2014 r. takiego wsparcia ze strony mini-
sterstwa nie było. Chciałbym zauważyć, iż argument dotyczący braku środków na finansowanie inwestycji nie 
ma racji bytu, gdyż w czerwcu br. ministerstwo zadeklarowało finansowanie inwestycji w postaci Muzeum 
„Pamięć i Tożsamość” im. św. Jana Pawła II w Toruniu, realizowanej przez o. Tadeusza Rydzyka (prezesa 
zarządu Fundacji „Lux Veritatis”).

Proszę o wskazanie, czemu planowany budżet centralny na rok 2019 i 2020 nie zakłada wsparcia powyższego 
przedsięwzięcia i jakie kryteria o tym zdecydowały.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej

Szanowna Pani Minister!
Przez ostatnie 10 lat w Polsce można zaobserwować znaczący spadek liczby zakładów pracy chronionej. 

Wynika to przede wszystkim z faktu, że kwota wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne 
nie wzrasta analogicznie do rosnących płac. Nie ulega wątpliwości, że prowadzący ZPCh w wyniku kalkulacji 
przestają być zainteresowani zatrudnianiem tej grupy, przez co osoby niepełnosprawne masowo tracą pracę 
(na dzień 30 czerwca 2018 r. pracę straciło do 30 tysięcy osób z niepełnosprawnością).

W związku z powyższym proszę o wskazanie planowanych działań.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz ministra 
zdrowia Łukasza Szumowskiego

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Ministrze!
Z dniem 1 grudnia br. w całej Polsce wdrożone zostaną elektroniczne zwolnienia lekarskie. Nie ulega wąt-

pliwości, że reforma ta, pomimo zakładanych korzyści, niesie ze sobą trudności. Tym bardziej że realia wska-
zują na to, że proces wdrażania tych zmian będzie wieloletni. W związku z powyższym proszę o udzielenie 
odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy ministerstwo zakłada instrumenty ochrony pracownika, który de facto ponosi największe konse-
kwencje w przypadku problemów technicznych z wystawieniem e-zwolnienia?

2. Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie cho-
roby i macierzyństwa, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych jest możliwość, aby e-zwolnienia 
wystawiał asystent medyczny / sekretarka medyczna. Jest to opcja szczególnie korzystna dla lekarzy w starszym 
wieku, jednak wiążąca się z wysokimi dodatkowymi kosztami utrzymania pracownika. Proszę o określenie, 
czy ministerstwo planuje wesprzeć konieczność zatrudnienia takiego pomocnika.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Joachima Brudzińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przez ostatni rok wielokrotnie kierowałem zapytania związane ze skutkami nawałnicy, która w nocy  

z 11 na 12 sierpnia 2017 r. przeszła nad Polską. Największe zniszczenia obejmowały Bory Tucholskie i to właśnie 
tego rejonu dotyczyły moje oświadczenia.

Bardzo proszę o informację o aktualnym stanie działań na rzecz usuwania skutków tych tragicznych zdarzeń. 
Z doniesień mieszkańców wspomnianego poszkodowanego rejonu wynika, że nie wszystkie lasy zostały oczysz-
czone. Co więcej, w tym roku gospodarstwa agroturystyczne odnotowały znaczące straty spowodowane m.in. 
deficytem zainteresowania Borami Tucholskimi oraz nieustającymi problemami komunikacyjnymi. Trudno nie 
wspomnieć o szkodach, z jakimi do dziś zmagają się osoby, które w wyniku nawałnicy utraciły swój dobytek.

Proszę o odniesienie się do powyższej kwestii.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Czy w świetle konstytucyjnego zapisu o równości wszystkich wobec prawa (art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., DzU 1997.78.483) można tworzyć prawo miejscowe w formie uchwały rady 
miasta zwalniające jedynie mieszkańców tego miasta z opłat za parkowanie samochodu? Przybysze z innych 
miejscowości muszą wówczas płacić.

Czy można taką zasadę stosować wobec osób niepełnosprawnych?
Czy fakt, iż niepełnosprawni posiadający kartę parkingową zameldowani w Warszawie są zwolnieni z opłat 

za parkowanie, zaś niepełnosprawni z innych miast muszą tę opłatę uiszczać, nie narusza konstytucyjnej zasady 
równości wobec prawa?

Proszę o odpowiedź na powyższe pytania.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Kobiaka

Oświadczenie skierowane do prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych Edyty Bielak-Jomaa

Tzw. RODO, czyli rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, bezpośrednio w krajowych 
porządkach prawnych zaczęło obowiązywać w dniu 25 maja 2018 r. W związku z tym każdy, kto przetwa-
rza dane osobowe, zobowiązany jest do wdrożenia licznych zmian. Przedsiębiorcy, którzy naruszą przepisy  
RODO, muszą liczyć się z wysokimi karami.

Ze względu na brak wiedzy i trudności interpretacyjne pojawiają się skrajne sytuacje, w których przepisy 
rozporządzenia wykorzystywane są do wyłudzeń od przedsiębiorców. Należy wskazać m.in. na korespondencyjne 
wezwania do zapłaty rzekomo nałożonej kary, które w ostatnim czasie trafiają do firm, czy też na fałszywych 
kontrolerów. Teoretycznie problem jest nagłaśniany, a pojedyncze sprawy zgłaszane do odpowiednich organów 
ścigania. Problem bazuje jednak na niepełnej wiedzy przedsiębiorców i fałszywym zastraszaniu finansowymi 
sankcjami.

W związku z zapytaniami, jakie otrzymuję w tej sprawie, proszę o informacje na temat działań podejmo-
wanych w tym zakresie przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

Z poważaniem 
Andrzej Kobiak 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Indywidualni obligatariusze GetBack rozpoczęli akcję pisania listów do parlamentarzystów z prośbą o pod-

jęcie działań, które pomogą im w odzyskaniu pieniędzy zainwestowanych w spółkę. Pokrzywdzeni żądają m.in. 
uczestnictwa państwowych banków w restrukturyzacji GetBack, zmian w prawie oraz dopilnowania, by afera 
nie została zamieciona pod dywan.

„Jestem zrozpaczonym wyborcą. Jestem zrozpaczonym wyborcą nie dlatego, że na panią/ pana oddałem 
swój głos, ale dlatego, że państwo polskie, którego jestem obywatelem i na rzecz którego płacę od wielu lat 
podatki, odwróciło się ode mnie” – czytamy na początku listu otwartego do parlamentarzystów, który wysyłają 
obligatariusze spółki GetBack SA.

„Chciałem uczciwie zarobić i uczciwie zapłacić podatki od tego zarobku” – piszą poszkodowani. We wstępie 
listu wymieniają też powody, dla których zdecydowali się zainwestować swoje pieniądze w obligacje (głównym 
powodem miała być ochrona oszczędności przed inflacją).

W dalszej części listu znajduje się 9 pytań dotyczących szczegółów afery GetBack. Poszkodowani obliga-
tariusze chcieliby dowiedzieć się m.in., dlaczego śledztwo w tej sprawie tak wolno porusza się do przodu oraz 
jak to możliwe, że KNF autoryzowała emisję publicznych obligacji GetBack i zareagowała dopiero po wykryciu 
afery. Domagają się także informacji, czy i jakie działania podjęto wobec koncernu doradczo-księgowego (…), 
który popełnił rażące błędy podczas audytu, np. nie zauważając, że spółka przekształciła się z windykatora 
w producenta papierów wartościowych.

W związku z powyższym bardzo proszę o informację w 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!
Art. 25 ust. 2 pkt 4 ustawy o radcach prawnych (DzU z 2017 r. poz. 1870 ze zm.) stanowi, że do egzaminu 

można dopuścić absolwentów prawa, którzy przez co najmniej 4 lata byli zatrudnieni w urzędach organów 
władzy publicznej i wykonywali „wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane ze świad-
czeniem pomocy prawnej na rzecz tych urzędów”. Zdaniem Krajowej Rady Radców Prawnych wymogu tego 
nie spełniało zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej w Ministerstwie Zdrowia.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (podobnie jak minister sprawiedliwości i rzecznik praw 
obywatelskich) nie zgodził się z tą tezą i skargę oddalił. W uzasadnieniu wyroku wskazał, że przyjęta przez 
KRRP wykładnia prowadziłaby do sytuacji, w której zdolność danej osoby do przystąpienia do egzaminu 
radcowskiego oceniana byłaby nie przed jego przeprowadzeniem, lecz dopiero po jego odbyciu.

Po wydaniu orzeczenia zapadły jeszcze 3 wyroki w analogicznych sprawach dotyczących odmowy wpisu 
na listę radców prawnych. Wszystkie zakończyły się oddaleniem skargi prezydium Krajowej Rady Radców 
Prawnych. WSA w Warszawie rozstrzygał kwestię możliwości łączenia zatrudnienia w kancelarii i urzędzie 
oraz pracy w organie władzy publicznej za pośrednictwem agencji pracy tymczasowej. Inny skład sędziowski 
podzielił pogląd wyrażony przez WSA w Warszawie w wyroku z 18 kwietnia 2018 r., (sygn. akt. VI SĄ/Wa 
150/18), zgodnie z którym wykonywanie pracy na podstawie umowy-zlecenia spełnia przesłankę z art. 25 ust. 2 
pkt 4 ustawy o radcach prawnych.

Jak się jednak okazuje, KRRP nie przejęła się niekorzystnymi dla siebie rozstrzygnięciami i w dalszym 
ciągu odmawia młodym prawnikom wpisu na listę radców prawnych (mimo zdanego egzaminu zawodowego).

W związku z tym proszę o informację w przedstawionej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Henryka Kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DzU z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) 

budzi szereg kontrowersji. Eksperci zwracają uwagę, że w projekcie ustawy nie przewidziano maksymalnych 
stawek opłat, których za zagospodarowanie odpadów mogłyby życzyć sobie gminy. Innymi słowy, samorządy 
przy ustalaniu wysokości opłat nie są ograniczone żadnym limitem, a w tej sytuacji zobowiązanie właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych do ponoszenia opłat na rzecz gminy jest już niezgodne z art. 84 i art. 217 
Konstytucji RP.

W związku z powyższym proszę o informację, co ministerstwo zamierza zrobić ww. sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Władysława Komarnickiego
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o informację, jakie inwestycje będą realizowane na terenie województw zachodnio-

pomorskiego i lubuskiego w ramach programu „Kolej Plus”.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Współpraca gospodarcza i społeczna pomiędzy Polską a Wietnamem dynamicznie się rozwija. Polskie firmy 

inwestują na rynku wietnamskim. 
Proszę o informację, czy rząd RP planuje podjęcie działań na rzecz uruchomienia bezpośrednich połączeń 

lotniczych pomiędzy Polską a Wietnamem.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Na Pomorzu Zachodnim toczy się duża liczba inwestycji drogowych. Najbliższy rok to rozpoczęcie kolejnych 

prac na drogach i torach w okolicach Szczecina. Samo miasto liczy dziś 400 tysięcy mieszkańców, a liczba ta 
znacząco się powiększy, gdy uwzględnimy Stargard, Goleniów, Gryfino czy Police.

W związku z planowanymi inwestycjami proszę o informację, czy rząd wspólnie z samorządami planuje 
podjąć działania zmierzające do zminimalizowania negatywnych skutków prac na drogach i torach? Kto będzie 
odpowiedzialny za koordynację spraw związanych z komunikacją na ten czas?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z rozwojem miasta Gryfino w kierunku południowym oraz planowaną obwodnicą tego miasta 

zwracam się z pytaniem od mieszkańców o możliwość budowy przystanku kolejowego Gryfino Południe na 
trasie kolejowej Szczecin – Gryfino – Chojna.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Napieralskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W II kwartale 2018 r. z powodów leżących po stronie zarządcy infrastruktury opóźnionych było około 31% 

pociągów pasażerskich, w III kwartale zaś – 24%.
Proszę o informację, jakie działania podejmie zarządca infrastruktury na rzecz zmniejszenia opóźnień 

pociągów pasażerskich i towarowych na polskich torach.
Działania takie są niezbędne do zapewnienia terminowych dostaw materiałów, m.in. na budowę dróg na 

Pomorzu Zachodnim.

Z wyrazami szacunku  
Grzegorz Napieralski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” Przemysława 
Dacy

Szanowny Panie Prezesie!
W związku z problemem zgłoszonym do mojego biura przez pana A. T., zamieszkałego (…), zwracam się 

z prośbą o rozważenie zaniechania zmniejszania piętrzenia na stopniu wodnym na rzece Mała Panew, na jazie 
Żędowice (województwo opolskie, Zawadzkie) z obecnej wysokości 214,93 do wysokości 214,5. Pan A. od wielu 
lat jest użytkownikiem tego stopnia wodnego do celów małej energetyki wodnej. Zakupił i użytkuje turbinę 
wodną Kaplana na parametry stopnia, które mają być zmienione (zmniejszona wysokość piętrzenia). W przy-
padku turbin tego typu nie tylko skutkuje to utratą parametru mocy i sprawności optymalnej generowanej na 
tym stopniu wodnym, ale może również być przyczyną zupełnego zaprzestania pracy zespołu turbinowego, 
wrażliwego na zmiany wysokości piętrzenia.

Czy proponowany zakres zmian konstrukcyjnych tego stopnia wodnego był konsultowany z obecnym użyt-
kownikiem MEW?

Czy sporządzono protokolarnie rozbieżności, analizując proponowane zmiany wysokości piętrzenia stopnia 
z obecnym jego użytkownikiem?

Czy uzgodniono zakres finansowego zadośćuczynienia użytkownikowi MEW na tym stopniu wodnym?
Czy zakres proponowanych zmian wpisuje się w politykę wspierania przez państwo polskie i jego instytucje 

energetyki odnawialnej rozproszonej, do osiągnięcia którego to celu zostaliśmy zobowiązani przez UE?

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Peczkisa

Oświadczenie skierowane do prezesa zarządu Telewizji Polskiej SA Jacka Kurskiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwracam się z prośbą o wykaz liczby wystąpień oraz czasu wystąpień w programach Telewizji Polskiej 

Oddział w Opolu w roku 2018 w miesiącach od 1 stycznia do 1 listopada senatorów z terenu Opolszczyzny, 
posłów z terenu Opolszczyzny, marszałka województwa opolskiego, wojewody województwa opolskiego. Proszę 
o wykonanie zestawienia w sposób podobny do zestawienia wykonanego w odpowiedzi na pismo BPS/043-36-
978/17 z dnia 8 marca 2017 r.

Proszę o uzasadnienie powodów ignorowania obecności senatorów Prawa i Sprawiedliwości oraz pełnomoc-
nik wojewódzkiej Prawa i Sprawiedliwości, poseł Katarzyny Czochary, wobec czasu przyznawanego innym 
parlamentarzystom.

Proszę o wyjaśnienie przyczyn braku uczestnictwa Telewizji Polskiej Oddział w Opolu w konferencjach 
prasowych organizowanych przez senatora RP Grzegorza Peczkisa pomimo wysyłanych zaproszeń i powiado-
mień. Poruszane w trakcie konferencji istotne dla regionu tematy nie są reprezentowane w ramach nadawanych 
programów.

Ponownie proszę o ustalenie przyczyn nieudzielenia odpowiedzi na moje pismo skierowane do dyrektora 
oddziału Telewizji Polskiej w Opolu w dniu 10 sierpnia 2016 r.

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Peczkis
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zwracam się z prośbą o zwrócenie uwagi na problem nadmiernego obciążania uczniów szkół podstawowych 
zadaniami domowymi w weekendy oraz o rozpatrzenie możliwości wprowadzenia ograniczeń w tej sprawie.

Zadawanie uczniom prac domowych jest niewątpliwie niezbędnym środkiem wspomagającym pracę dydak-
tyczną nauczycieli. Często jednak zdarza się, że nie biorą oni pod uwagę innych obciążeń uczniów. W efekcie 
dzieciom ogranicza się czas, który powinny przeznaczyć na odpoczynek, rozwijanie własnych zainteresowań czy 
spotkania z rodziną. Psychologowie potwierdzają, że dzieci dużo chętniej chodzą do szkoły, czytają, rozwijają 
zainteresowania, pomagają rodzicom, a nawet dłużej śpią, kiedy nie mają obowiązkowych zadań do odrobie-
nia. Zatem dni wolne od zajęć szkolnych powinny być również, na ile to możliwe, dniami wolnymi od nauki.

W marcu br. weszła w życie ustawa ograniczająca handel w niedziele. Stanowi to ogromne wsparcie dla 
akcji „Niedziela dla rodziny”. Mimo to czas, który rodziny mogłyby poświęcić na wspólny spacer, wycieczkę 
lub wyjście do kina, jest często wykorzystywany na odrabianie prac domowych.

W moim odczuciu niezbędne jest wprowadzenie rozwiązań, które odciążyłyby najmłodszych uczniów, a więc 
uczniów szkół podstawowych, zwalniając ich z zadań domowych w dni wolne od nauki. Tym najmniejszym 
dzieciom szczególnie potrzebna jest więź z rodziną. Trudno ją jednak budować w sytuacji, gdy dni wolne prze-
ciążone są nadmiarem prac zadanych w szkole. Obecnie fakt zadawania prac domowych zależy od nauczyciela 
i to od ich woli i rozsądku zależy, czy uczniowie muszą odrabiać zadania w weekendy. Uważam, że celowe 
byłoby wprowadzenie systemowego rozwiązania, które nakładałoby na wszystkich pedagogów zakaz obarczania 
uczniów szkół podstawowych weekendowymi zadaniami.

Nadmieniam, że w moim odczuciu środek, który jest już stosowany w niektórych województwach, tj. środek 
w postaci zaleceń kierowanych do kuratorów i nauczycieli w sprawie ograniczenia zadawania prac domowych, 
jest niewystarczający.

W weekendy „lekcje w naturze”, np. z zakresu geografii lub historii, powinny być prowadzone przez rodzi-
ców, czego najlepszym dowodem jest wspólny udział dzieci i rodziców w Biało-Czerwonym Marszu 100-lecia 
Odzyskania Niepodległości, idącym 11 listopada pod hasłem „Dla ciebie, Polsko”.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Anny Zalewskiej

Zwracam się z prośbą o ponowne zwrócenie uwagi na problem wagi (masy w kilogramach) plecaków szkol-
nych uczniów szkół podstawowych.

Uzasadnienie:
W nawiązaniu do prowadzonej korespondencji (oświadczenie z dnia 10 listopada 2017 r., złożone na 49. po-

siedzeniu Senatu, interwencja z dnia 27 kwietnia 2018 r. oraz odpowiedzi z Ministerstwa Edukacji Narodowej 
z dnia 19 grudnia 2017 r. i 11 maja 2018 r.) w sprawie wagi (masy w kilogramach) tornistrów uczniów szkół 
podstawowych, pragnę ponownie zwrócić się do Pani w tej kwestii, wskazując, że problem nadal pozostaje 
nierozwiązany. Alarmuję nie tylko w swoim imieniu, ale również w imieniu wielu zaniepokojonych rodziców 
młodych uczniów, którzy wciąż zwracają się do mnie w tej sprawie.

W udzielanych odpowiedziach ministerstwo informowało mnie o wielu działaniach podjętych na rzecz 
rozwiązania problemu ciężkich plecaków, o przepisach, które obowiązują w tej kwestii. Oczywiście doceniam 
wszelkie te starania, jednakże nadal są one niewystarczające i mimo prezentowanych statystyk zdrowie naj-
młodszych uczniów wciąż narażone jest na poważne ubytki.

Skoro Pani Minister uważa, że wszelkie kroki mające na celu rozwiązanie tego problemu zostały przez mini-
sterstwo podjęte, to dlaczego nie nastąpiła żadna realna poprawa istniejącego stanu rzeczy? Wszelkie działania 
edukacyjne oraz prowadzone konferencje są oczywiście bardzo potrzebne, lecz nie oddziałują na dyrektorów 
szkół w wystarczający sposób i nie rozwiązują w najmniejszym stopniu problemu. Należy podjąć radykalne 
i realne kroki, które w końcu okażą się skuteczne. Chodzi przecież o działania na rzecz dobra naszych dzieci.

Jednym z pomysłów, które mogę zaproponować, jest wprowadzenie drugiego kompletu podręczników, który 
byłby na stałym wyposażeniu szkoły. Finansowaniem tego przedsięwzięcia mogłoby się zająć ministerstwo 
we współpracy z samorządami. Byłoby to bardzo konkretne działanie, które w oczywisty sposób mogłoby 
zmienić obecny stan rzeczy – z własnych podręczników uczniowie korzystaliby w domu i nie obciążałyby one 
ich tornistrów.

Oczywiście zgadzam się z każdym innym pomysłem, który spowoduje zmniejszenie masy tornistrów no-
szonych przez nasze dzieci.

Proszę również o informację o postępie prac nad zmianą przepisów prawa w kierunku poprawy bezpie-
czeństwa i higieny warunków nauczania, o których prowadzeniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej 
zapewniono mnie w odpowiedzi z dnia 11 maja 2018 r.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Zwracam się z prośbą o analizę emisji hałasu z linii kolejowej nr 131 w Radzionkowie i rozważenie montażu 
ekranów dźwiękochłonnych w miejscach, które tego wymagają.

Do mojego biura senatorskiego zwrócił się burmistrz Radzionkowa, pan Gabriel Tobor. W swoim piśmie 
zwrócił uwagę na potrzebę ograniczenia uciążliwej emisji hałasu z linii kolejowej nr 131 przebiegającej przez 
gminę Radzionków. W jego ocenie intensywny ruch kolejowy ma negatywny wpływ na klimat akustyczny 
Radzionkowa, co sygnalizują od wielu lat sami mieszkańcy. Dużą szansę na rozwiązanie istniejących problemów 
widzą w perspektywie gruntownego remontu linii nr 131. 

W związku z tym zwracam się z prośbą o analizę problemu oraz rozważenie budowy ekranów dźwięko-
chłonnych w miejscach, które tego wymagają. Byłoby pożądanym, gdyby miejsca lokalizacji ekranów dźwię-
kochłonnych uzgodniono z bezpośrednio zainteresowanym samorządem.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do ministra inwestycji i rozwoju Jerzego Kwiecińskiego

Zwracam się z prośbą o podjęcie skutecznych działań, które ułatwią funkcjonowanie wspólnot mieszka-
niowych.

Do mojego biura senatorskiego zgłaszane są liczne postulaty w sprawie zmiany ustawy o własności lokali 
w zakresie funkcjonowania tzw. małych wspólnot mieszkaniowych. Problem dotyczy głównie zapisów art. 19 
tejże ustawy, który stanowi o sposobie zarządzania małą wspólnotą mieszkaniową (do 7 lokali) i odwołuje się 
do przepisów art. 199 kodeksu cywilnego. Przepisy tego artykułu stanowią, iż decyzje w kwestiach przekra-
czających zakres zwykłego zarządu muszą być podejmowane za zgodą wszystkich współwłaścicieli. W prak-
tyce często mamy do czynienia z brakiem jednomyślności i problemami w funkcjonowaniu małych wspólnot 
mieszkaniowych. Ma to szczególne znaczenie np. przy działaniach zmierzających do zwalczania smogu i tzw. 
niskiej emisji.

Oświadczenie dotyczące omawianej problematyki składałem już na 27. posiedzeniu Senatu w dniu 18 paź-
dziernika 2016 r. oraz na 49. posiedzeniu Senatu w dniu 10 listopada 2017 r. do ministra infrastruktury i bu-
downictwa, pana Andrzeja Adamczyka. W ostatniej odpowiedzi zapewniono mnie, że ministerstwo wystosuje 
ankietę do największych organizacji ogólnokrajowych oraz regionalnych zrzeszających zarządców nierucho-
mości. Pomimo zauważenia problemu pozostał on nadal nierozwiązany.

W związku z powyższym zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie skutecznych działań mających 
na celu zmianę w funkcjonowaniu małych wspólnot mieszkaniowych.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Krystiana Probierza

Oświadczenie skierowane do szefa Krajowej Administracji Skarbowej, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Finansów Mariana Banasia

Zwracam się z prośbą o rozważenie utworzenia w Gliwicach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw, co 
pozwoli na przywrócenie poprzedniego zakresu działania gliwickiej placówki i jakości obsługi organów celnych.

Od początku bieżącego roku Gliwicki Odział Celny, który do tej pory pełnił funkcję w pełnym zakresie, 
stał się oddziałem satelickim, co w znaczący sposób utrudniło przedsiębiorcom dokonywanie zgłoszeń celnych.

W ocenie prezesa zarządu Śląskiego Centrum Logistyki S.A., pana Jerzego Zachary, wprowadzona reorga-
nizacja doprowadziła do znacznego pogorszenia jakości obsługi oraz dostępności organów celnych dla agencji 
celnych i klientów indywidualnych. Scentralizowanie odpraw znacznie wydłużyło okres oczekiwania na od-
prawę. Kolejka wydłuża się ze względu na ilość przesłanych przez przedsiębiorców z danego regionu zgłoszeń 
do jednej jednostki CUDO. Odczuwalne są braki kadrowe: brakuje osób do obsługi zgłoszeń, do wydawania 
decyzji na złożone wnioski. Kierowcy skarżą się na długi czas oczekiwania na założenie plomby celnej.

Używanym argumentem w dyskusji jest również fakt, iż liczba zgłoszeń celnych obsłużonych w Gliwicach 
w 2017 r. w stosunku do liczby zgłoszeń obsłużonych w 2018 r. w jednostce CUDO, w danym okresie stanowi 
około 40%.

W mojej ocenie utworzenie w Gliwicach Centrum Urzędowego Dokonywania Odpraw jest w pełni uzasad-
nione. Na korzyść Gliwic przemawia fakt, że w Gliwicach znajduje się największy węzeł autostradowy w kra-
ju. Usytuowanie autostrad A1 i A4 sprawia, że Gliwice znajdują się na przecięciu ważniejszych europejskich 
szlaków handlowych. Dodatkowo w Gliwicach funkcjonuje Podstrefa Gliwicka Katowickiej Specjalnej Strefy 
Ekonomicznej, w której zlokalizowane są firmy zaangażowane w obrót towarowy z krajami trzecimi. Gliwice 
są również dobrze skomunikowane z innymi śląskimi miastami: są autostrady, jest Drogowa Trasa Średnicowa, 
droga krajowa nr 88, występują również terminale kontenerowe oraz port śródlądowy połączony z Odrzańską 
Drogą Wodną.

W zaproponowanej pod rozwagę Pana Ministra sprawie zwrócił się do mnie prezydent Gliwic, pan Zygmunt 
Frankiewicz, i trudno odmówić mu racji.

Krystian Probierz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do minister finansów Teresy Czerwińskiej

Od dawna słyszy się o pomysłach przeniesienia siedziby izby administracji skarbowej (IAS) w wojewódz-
twie lubuskim z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego. Rok temu parlamentarzyści Ziemi Lubuskiej, 
samorządowcy, pracownicy IAS i mieszkańcy stanowczo sprzeciwili się likwidacji siedziby IAS w Zielonej 
Górze, a także aktywnie walczyli o pozostawienie urzędu w tym mieście. 

Wielokrotnie osobiście zajmowałem stanowisko w tej sprawie, wyrażając krytyczną opinię na ten temat. 
Na 62. posiedzeniu Senatu w dniu 27 czerwca 2018 r. skierowałem do Pani Minister oświadczenie w sprawie 
przeniesienia IAS do Gorzowa Wielkopolskiego (BSWS/04/33/2018). Choć Ministerstwo Finansów zapewniło, 
że nie prowadzi prac w tej sprawie, sytuacja wśród pracowników IAS w dalszym ciągu jest niepewna.

Pracownicy urzędu żądają udzielenia im szerszych informacji i szczegółowych wyjaśnień. Mówił o tym pan 
M. Z., przewodniczący podzakładowej komisji NSZZ „Solidarność” w Izbie Administracji Skarbowej w Zielonej 
Górze, w rozmowie w Radiu Zielona Góra z dnia 14 listopada 2018 r. W jego opinii obecni pracownicy pracują 
w ciągłym napięciu, dlatego odpowiednia deklaracja ze strony Ministerstwa Finansów pozwoliłaby uspokoić 
nastroje panujące w Izbie Administracji Skarbowej. W obawie o przyszłość pracownicy zaczynają szukać no-
wej pracy, czego efektem są coraz częstsze zwolnienia i tym samym utrata wykwalifikowanej i doświadczonej 
kadry pracowniczej.

Kolejnych wątpliwości w tej sprawie dostarcza gorzowski projekt budowy siedziby KAS, która mogłaby 
pomieścić kilkaset osób. Dla kogo planuje się budowę tak dużego biurowca, skoro siedziba IAS ma pozostać 
w Zielonej Górze? Jak podkreślają zainteresowani sprawą, takie działania powodują, że temat, który, wydawa-
łoby się, został już zamknięty, powraca i na nowo niepokoi obecnych pracowników urzędu.

Szanowna Pani Minister, w nawiązaniu do toczącej się ponownie dyskusji na temat przeniesienia siedziby 
IAS do Gorzowa Wielkopolskiego uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do niniejszego oświadczenia i od-
powiedź na pytanie: czy Ministerstwo Finansów planuje przenieść siedzibę Izby Administracji Skarbowej 
z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego? Jeśli tak, proszę o przedstawienie harmonogramu prac zwią-
zanych z przedmiotową sprawą.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Sługockiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się mieszkańcy województwa lubuskiego z prośbą o interwencję 
w związku z ustawą o kołach gospodyń wiejskich. Lubuszanie wyrażają krytyczną opinię odnośnie do nie-
których przepisów przedmiotowej ustawy. W ich opinii pośpiech w pracy nad tym dokumentem, a także brak 
konsultacji społecznych spowodowały, że jej zapisy są nieprzemyślane, godzą w wolność zrzeszania się i są 
krzywdzące w stosunku do kół wiejskich położonych na terenach wiejskich w granicach miast.

Jak zauważają mieszkańcy, najwięcej kontrowersji budzą zapisy art. 4 ustawy, które prowadzą do ograniczenia 
wolności zrzeszania się, co jest niezgodne z Konstytucją RP. W wielu lubuskich wsiach liczba mieszkańców 
przekracza tysiąc osób. Niestety nowe przepisy umożliwiają utworzenie tylko 1 koła w danej wsi. Ponadto 
zakazują one członkostwa w więcej niż 1 kole, co w mojej ocenie jest niezrozumiałe. Na uwagę zasługuje 
również fakt, że ustawa odbiera prawo członkostwa w KGW osobie, która mieszka poza granicami danej wsi, 
tymczasem często można spotkać się z taką sytuacją, że mieszkaniec innej miejscowości jest przywiązany do 
tradycji swojej rodzinnej wsi i chciałby rozwijać jej kulturę ludową. Dlaczego ustawa nie reguluje tych kwestii?

Należy również zwrócić uwagę na zapis art. 2 ust. 1 ustawy: „Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, 
niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organiza-
cją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk 
wiejskich”. W myśl nowych przepisów koła gospodyń wiejskich będą mogły funkcjonować jedynie na terenach 
wsi i nie będzie możliwości tworzenia takich kół na terenach miast, co dla wielu KGW oznacza koniec ich 
wieloletniej działalności. W Polsce istnieją miasta, w obrębie których występują tereny wiejskie, a ludzie je 
zamieszkujący kultywują wiejską tradycję. Niestety ustawa działa na niekorzyść takich miejscowości.

Szanowny Panie Ministrze, zasadne jest przyznanie KGW osobowości prawnej, co doprowadzi do stwo-
rzenia kołom możliwości ubiegania się o dotacje unijne. Niestety, poza przepisami, których dotyczą opisane 
zastrzeżenia, ustawa zawiera wiele innych niedopracowanych przepisów. Najkorzystniejszym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie poprawek w drodze nowelizacji ustawy, tak aby zapewnić sprawne funkcjonowanie kół 
gospodyń wiejskich.

W związku z tym uprzejmie proszę Pana Ministra o ustosunkowanie się do powyższego oświadczenia oraz 
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Dlaczego nie przeprowadzono konsultacji publicznych w sprawie projektu ustawy o kołach gospodyń 
wiejskich?

2. Czy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje wprowadzenie poprawek w drodze nowelizacji ustawy 
o kołach gospodyń wiejskich? Jeśli tak, proszę o podanie harmonogramu planowanych zmian.

Waldemar Sługocki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Antoniego Szymańskiego i Rafała Ślusarza

Chcielibyśmy w związku z setną rocznicą niepodległości kontynuować przybliżanie w Senacie RP sylwetek 
wybitnych Polaków, którzy niewątpliwie przyczynili się do odrodzenia wolnej Polski.

Taką postacią był dr Józef Władysław Bednarz zaprezentowany 16 września na tegorocznej Gali Bohaterów 
w Gdańsku przygotowanej przez Towarzystwo Edukacyjne „Lokomotywa” oraz Muzeum Piaśnickie jako 
bohater dla społeczeństwa.

Józef Bednarz urodził się 2 października 1879 r. w Tyfilisie (dziś Tbilisi w Gruzji).W 1904 r. ukończył me-
dycynę na Wojskowej Akademii Medycznej w Petersburgu. Specjalizował się w psychiatrii i neurologii. Był 
członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) oraz zasiadał w komitecie redakcyjnym „Rocznika 
Psychiatrycznego”. Rocznik ten byt fachowym i znaczącym periodykiem dla polskiego środowiska psychia-
trycznego w okresie międzywojennym.

Do czasu zatrudnienia w szpitalu w Świeciu opublikował 8 prac naukowych, które dotyczyły głównie psy-
chiatrii sądowej i organizacji opieki psychiatrycznej. Wyróżniającą się publikacją była książka pt. „Obecny stan 
opieki lekarskiej nad psychicznie chorymi w Polsce” z roku 1927. W tej pracy dr Józef Bednarz opisał i przeana-
lizował różnicę w jakości opieki psychiatrycznej w poszczególnych województwach w międzywojennej Polsce.

W 1932 r. przyjął stanowisko dyrektora szpitala w Świeciu. Szybko wprowadził nowoczesne metody zarzą-
dzania szpitalem. Według dokumentu, który odnalazł Ryszard Kujawski, przed wybuchem wojny w szpitalu 
pracowało 13 lekarzy, 70 pielęgniarzy i 18 pracowników administracji.

Jako dyrektor jednej z najstarszych placówek psychiatrycznych na ziemiach polskich dr Józef Bednarz starał 
się promować nowatorskie metody leczenia, stawiając sobie za cel przekształcenie świeckiego szpitala w najno-
wocześniejszy zakład psychiatryczny w Polsce. Dzięki niemu placówka w Świeciu stała się w Polsce wzorem 
wysokich standardów lecznictwa, a wiosną 1939 r. została umieszczona w wykazie szpitali, w których lekarze 
mogli odbywać 5-letnie studia teoretyczne lub praktyczne przewidziane w ustawie o studiach medycznych 
z dnia 30 lipca 1938 r.

Dr Józef Bednarz rozwijał zakład w obszarach związanych z diagnostyką i leczeniem. Dbał o klarowność 
rozpoznań. Promował szersze stosowanie oddziaływań psychoterapeutycznych i terapii zajęciowej. W sposób 
planowy odwiedzał wszystkich chorych. Wizytował każdy oddział przynajmniej raz w tygodniu. Mimo spra-
wowania opieki nad ponad 1500 pacjentami znał stan psychiczny każdego z nich.

Wyznawał postawę zbliżoną do stoicyzmu. Uważał, że nie należy natychmiast reagować na swoje stany 
emocjonalne, lecz zostawiać sobie czas do namysłu. Zmienił w znaczący sposób relację pomiędzy pacjentami 
i personelem. Dra Józefa Bednarza cechował humanistyczny i przyjacielski stosunek do chorych. Zwykł ma-
wiać, iż „miarą człowieczeństwa jest stosunek do ludzi chorych psychicznie”. Mówiono o nim, iż w relacjach 
z pacjentami „tworzył pomost pomiędzy mentalnościami zdrową i chorą”. Współpracownicy wielokrotnie pod-
kreślali, iż dr Józef Bednarz to człowiek skromny i nawet jako przełożony nigdy się nie wywyższa. Nie zmienia 
to jednak faktu, iż od starszych i doświadczonych lekarzy dużo wymagał. Młodszym tymczasem okazywał 
wyrozumiałość i opiekuńczość. Szczególnie dbał o absolwentów medycyny, którzy przed zdaniem egzaminów 
dyplomowych podejmowali pracę w szpitalu.

Skład pielęgniarski podzielono na 3 grupy: połowa personelu zajmowała się pacjentami w dzień, jedna 
czwarta w nocy, zaś pozostała część kierowała pracami pacjentów w gospodarstwie, ogrodzie lub warsztatach.

Dr Józef Bednarz wyeliminował stosowanie siły w kontaktach z pacjentami. Spotykał się na tym tle z opo-
rem personelu, jednak jego metody okazały się nadzwyczaj skuteczne. Za jego rządów zmniejszyła się liczba 
wypadków na oddziałach, zredukowano liczbę zachowań agresywnych i antysocjalnych pacjentów, a wzrosło 
ich zaangażowanie w pracy. Józef Bednarz postrzegał pracę chorych jako najważniejszy czynnik podtrzymujący 
samopoczucie i regulujący równowagę cielesno-duchową pacjenta.

Wprowadził metodę postępowania rehabilitacyjnego, tzw. uspołeczniania psychiatryczno-pedagogicznego. 
Polegała ona na indywidualnym dostosowaniu rodzaju oddziaływań terapeutycznych do stanu psychicznego 
pacjenta. Dr Bednarz uznawał także udział pacjentów w kulturze za środek leczenia psychicznego.

Rozbudowano bibliotekę szpitalną od niespełna 2000 tomów do ok. 5000 tomów. Zakupywano dużo ksią-
żek beletrystycznych, przede wszystkim dzieł klasyków polskich. Józef Bednarz kładł również nacisk na rolę 
wydarzeń kulturalnych, takich jak przedstawienia teatralne, audycje radiowe i lektury. Dzięki niemu szpital 
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stanowił ośrodek życia kulturalnego. W zakładzie wystawiano przedstawienia, grano koncerty i obchodzono 
uroczystości narodowe.

W 1939 r., żegnając zmobilizowanych do armii lekarzy kierowanego przez siebie szpitala, dr Józef Bednarz 
powiedział: „kapitan opuszcza swój okręt ostatni”. Po kapitulacji dyrektor zakładu psychiatrycznego nie skorzy-
stał z możliwości ucieczki. Postanowił nie opuszczać swoich pacjentów i pozostać z nimi do końca. Gdy blisko 
1350 pacjentów szpitala psychiatrycznego w Świeciu, w tym ok. 120 dzieci, zostało wywiezionych i zamordo-
wanych przez Niemców, on również w jednym ze szpitalnych transportów pojechał do żwirowni w Mniszku 
i został tam rozstrzelany. Dzięki tak bohaterskiej postawie na kamieniu upamiętniającym dra Bednarza w Parku 
Pamięci w Toruniu nazwano go pomorskim Korczakiem.

Chwała Jego pamięci!

Antoni Szymański 
Rafał Ślusarz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Działając w imieniu środowisk przedsiębiorców Pomorza Środkowego zrzeszonych w Północnej Izbie 

Gospodarczej Oddział w Koszalinie, Zrzeszeniu Kupców i Przedsiębiorców w Koszalinie, Koszalińskiej 
Izbie Przemysłowo-Handlowej oraz środowiska naukowego Politechniki Koszalińskiej, Akademii Pomorskiej 
w Słupsku i Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie, które zwróciły się do mnie z zapytaniami w sprawie 
powołania województwa środkowopomorskiego, kieruję w ich imieniu zapytania do Szanownego Pana Premiera 
i proszę o udzielenie odpowiedzi na pytania.

Na jakim etapie jest realizacja obietnic składana przez członków rządu i prezydenta RP zgłoszonych ofi-
cjalnie mieszkańcom Regionu?

Prezydent RP Andrzej Duda dla Radia Koszalin podczas wizyty w Sławnie i Darłowie: „ten postulat utwo-
rzenia województwa środkowopomorskiego jest z całą pewnością wart rozważenia i jako prezydent jestem 
zwolennikiem tego, by zacząć poważną rozmowę na ten temat. (...) Muszę państwu powiedzieć, że mi woje-
wództwo środkowopomorskie wydaje się racjonalne, ale będę chciał przedyskutować ten temat z ekspertami 
i z nowym rządem”.

Czy były prowadzone takie rozmowy i jaki jest ich rezultat?
Jarosław Kaczyński dla Radia Koszalin, 6 lipca 2016 r.: „uważamy, że środkowe Pomorze jest poszkodo-

wane, że nie ma tam ośrodka władzy samorządu wojewódzkiego i nie ma wojewody... To my jesteśmy gotowi 
ten błąd – bo uważam to za błąd popełniony w roku 1998 – nadrobić”.

Czy prezes Prawa i Sprawiedliwości podjął jakiekolwiek działania w tym kierunku? Czy przekazał rządowi 
treść obietnicy, którą złożył w Waszym imieniu?

W podobnym tonie były obietnice pana poprzedniczki, premier Beaty Szydło, która w wywiadzie dla 
„Głosu Koszalińskiego” 31 sierpnia 2015 r. oświadczyła: „W naszym programie mamy zapisane powstanie 
województwa”, a europoseł Czesław Hoc poparł jej słowa i zapewniał, że „województwo środkowopomorskie 
to warunek konieczny do tego, by ten region się rozwijał. Teraz Beata Szydło nie powiedziała nic nowego”. 
(GK24.pl, 1 września 2015 r.)

Stanowisko rządu podtrzymuje obietnica wiceministra spraw wewnętrznych i administracji Pawła Szefernakera 
z dnia 28 listopada 2017 r. w „Głosie Koszalińskim”: „Podtrzymujemy to, co mówiliśmy, że istnieje potrzeba 
powołania województwa środkowopomorskiego. (...) Będziemy dążyć, by taką zmianę przeprowadzić”.

Minął prawie rok od tej deklaracji, a mieszkańcy naszego regionu nie słyszą o żadnych działaniach, które 
zmierzałyby do realizacji obietnic.

Proszę zatem o odpowiedź na zawarte pytania i określenie przybliżonego terminu realizacji deklarowanych 
prac zmierzających do powołania województwa środkowopomorskiego.

Mając na uwadze stanowisko strategicznych dla rozwoju regionu środowisk w przedmiotowej sprawie, 
w pełni popieram kierowane pytania i proszę o rzetelną odpowiedź.

Piotr Zientarski
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w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski  . . . . . . . . . . . . . . . . 78
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 79
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Paweł Cybulski  . . . . . . . . . . . . . . . . 79

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 79

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Marek Pęk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 27. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Poprawek do Protokołu montrealskiego w sprawie sub-
stancji zubożających warstwę ozonową, sporządzone-
go w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych 
w Kigali dnia 15 października 2016 r.

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji 
Środowiska

senator sprawozdawca  
Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 28. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Rumunii o zakończeniu obowiązywania Umowy 



347
67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r.

Spis treści

między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Rumunii w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwe-
stycji, sporządzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 29. porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską 

a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obo-
wiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską 
a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie 
inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 
1993 r.

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

(Obrady w dniu 22 listopada)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Zbigniew Cichoń  . . . . . . . . . . . . 

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Łukasz Piebiak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników do sklepów i restauracji

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pub-
licznych

senator sprawozdawca  
Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk  . . . . . . . . . . . . 89

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 89

Zapytania i odpowiedzi
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Jadwiga Rotnicka  . . . . . . . . . . . 90
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Józef Łyczak  . . . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 91
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 92
senator Przemysław Błaszczyk  . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Szymon Giżyński  . . . . . . . . . . . . . . . 93

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pub-
licznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . 93

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Majer .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Józef Łyczak  . . . . . . . . . . . . . 94
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 94
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senator Józef Łyczak  . . . . . . . . . . . . . 94
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . . 95
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 96
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . . 96
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie  
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pub-
licznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . 96

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97

Zapytania i odpowiedzi
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . . 97
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 98
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Romańczuk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych  
ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . . . . . 98

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . 99
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  100
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel  . . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 100
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel  . . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 100

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel  . . . . . . . . . . . . . . . 100
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 101
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tadeusz Skobel  . . . . . . . . . . . . . . . 101

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 102
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 104
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  105
senator Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . 106
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  107
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  108

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110

Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .110
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Energii  
Grzegorz Tobiszowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dozorze technicznym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Krystian Probierz  . . . . . . . . . . . . . . .112

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Środowiska oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis  . . . . . . . . . . . . . . .114

Zapytania i odpowiedzi
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .115
minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .115
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .116
minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .116
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . .116
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minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .116
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . .117
minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .117
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  .117
minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .117
senator Marian Poślednik  . . . . . . . . . . .118
minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .118
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . .118
minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . .119

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . .119
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  120
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 121

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

minister przedsiębiorczości i technologii  
Jadwiga Emilewicz  . . . . . . . . . . . . . 121

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przed-
siębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pub-
licznych

senator sprawozdawca  
Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . 124

Otwarcie dyskusji
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  125

Zamknięcie dyskusji
Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finanso-
waniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej
senator sprawozdawca  
Rafał Ślusarz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  126

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 127
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 128
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 128
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 128
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 128
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  128
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 128

senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 129
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 129
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 129
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 129
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 129
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 130
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  130
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 131
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 132
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 133
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 133
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 133
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 134
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej  
Grzegorz Witkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 134

Zamknięcie dyskusji
Punkt 24. porządku obrad: ustawa o finansowym 
wspieraniu produkcji audiowizualnej

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . . . . . 135

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 136
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 136
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senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 136
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 137
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Paweł Lewandowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o Instytucie 
Europy Środkowej

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii  
Europejskiej

senator sprawozdawca  
Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

Sprawozdanie mniejszości Komisji Spraw Zagra-
nicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Tomasz Grodzki  . . . . . . . . . . . . . . . 140

Zapytania i odpowiedzi
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 140
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  141
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 142
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 143
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . 145
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 145
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
senator Jan Żaryn  . . . . . . . . . . . . . . 146

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Bobko .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 149
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 149
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 149
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Jerzy Czerwiński  . . . . . . . . . . 150
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 150
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 150
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 151
senator Tomasz Grodzki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  151
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 152
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  152
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Paweł Szrot  . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

Otwarcie dyskusji
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 153
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 154
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  155
senator Piotr Wach .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156

Zamknięcie dyskusji
Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . . . . . 157
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159
senator Arkadiusz Grabowski  . . . . . . . . 159

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Pety160i

senator sprawozdawca  
Rafał Ambrozik  . . . . . . . . . . . . . . . 160

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
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(Obrady w dniu 23 listopada)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 30. porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w 100. rocznicę powołania Urzędu 
Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162

Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 163
senator Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . 164

Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu

Głosowanie nr  13 . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Podjęcie uchwały
Wystąpienie przedstawiciela rządu

prezes Urzędu Patentowego  
Rzeczypospolitej Polskiej  
Alicja Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . 165

Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwalczaniu dopingu w sporcie

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Andrzej Kamiński . . . . . . . . . . . . . . 166

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
Jan Widera . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 31. porządku obrad: informacja o stanie 
przestrzegania wolności i praw człowieka i obywa-
tela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw 
Obywatelskich

rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 175
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  175
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 176
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 177
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  177
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 178
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  178
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 179
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 180
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181
senator Maria Pańczyk-Pozdziej .  .  .  .  .  .  .  181
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  181

senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 183
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 184
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  185
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  186
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 187
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  187
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  188
senator Ryszard Bonisławski .  .  .  .  .  .  .  .  .  189
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 190
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 191
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 192
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  192
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 193
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  193
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 194
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  194
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  195
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
senator Jarosław Duda . . . . . . . . . . . . 197
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 198
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
senator Barbara Borys-Damięcka  . . . . . . 199
rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 199
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 201
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 202
senator Tomasz Grodzki . . . . . . . . . . . 203
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . 205
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 207
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208

Zamknięcie dyskusji
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rzecznik praw obywatelskich  
Adam Bodnar.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209

Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy 
o ochronie baz danych

Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu
senator sprawozdawca  
Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  210

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym

senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . .211
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  212

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 212
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  212
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 212
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
senator Piotr Florek  . . . . . . . . . . . . . 213
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  213
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  214
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 214
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 215
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 215
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  215
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 215
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 216
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  216
senator Robert Mamątow.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  217
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 217
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 217
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 218
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  218
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 218
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 219
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 219

senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  219
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 219
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  220
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 220
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 220
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 220
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 221
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 221
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  221
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 221
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  222
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 222
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  222
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 223
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 223
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 223
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 223
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 223
senator Waldemar Sługocki  . . . . . . . . . 223
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 223
senator Jarosław Rusiecki . . . . . . . . . . 224
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 224
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 224
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 224
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 225
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 225
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 225
senator Sławomir Rybicki . . . . . . . . . . 226
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 226
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226



353
67. posiedzenie Senatu w dniach 21, 22 i 23 listopada 2018 r.

Spis treści

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 226
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 227
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 227
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 228
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 229
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 229
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 230
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 230
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 231
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 231
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 232
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 232
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 232
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  233
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 233
senator Jan Dobrzyński.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  233
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 234
senator Grażyna Sztark .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  234
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 234
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 235
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 235
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  235
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 236
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 236
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 236
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 237
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 237

senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  237
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 238
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 238
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . 239
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 239
Zapytania i odpowiedzi
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 240
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 240
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 240
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 240
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 240
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 240
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 241
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  241
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 241
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  242
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 242
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  242
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 242
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 243
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243
senator Krystian Probierz  . . . . . . . . . . 243
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 243
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 243
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  243
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 244
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 244
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 244
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  244
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 244
senator Władysław Komarnicki . . . . . . . 245
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 245
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 245
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 245
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 246
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 246
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 246
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pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 246
senator Kazimierz Wiatr . . . . . . . . . . . 247
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 247
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 247
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 248
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  248
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 248
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 248
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 248
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 249
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 249
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  249
senator Jan Żaryn.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  250
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 250
senator Jerzy Fedorowicz  . . . . . . . . . . 250
senator Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . 251
senator Artur Warzocha  . . . . . . . . . . . 251
pierwszy prezes Sądu Najwyższego  
Małgorzata Gersdorf . . . . . . . . . . . . . 252
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 252

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . 252
senator Mieczysław Augustyn . . . . . . . . 254
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 255
senator Barbara Zdrojewska . . . . . . . . . 255
senator Jerzy Wcisła . . . . . . . . . . . . . 257
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  258
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  259
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 261
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 262
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  264
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . 266
senator Zbigniew Cichoń.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  268
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . 269
senator Marek Borowski . . . . . . . . . . . 271
senator Konstanty Radziwiłł . . . . . . . . . 272
senator Aleksander Bobko . . . . . . . . . . 272
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  274
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . 275
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 276
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  277

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

Wznowienie obrad
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej 
na rok 2019 (cd.)

Głosowanie nr  14 . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczenio-
wym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze 
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (cd.)

Głosowanie nr  15 . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru  
nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów  
na tym rynku (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych

senator sprawozdawca  
Tadeusz Romańczuk . . . . . . . . . . . . . 278
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . 278

Głosowanie nr  16 . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy  
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz usta-
wy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektó-
rych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (cd.)

Głosowanie nr  17 . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowej Administracji Skarbowej oraz niektórych 
innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  18 . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego (cd.)

Głosowanie nr  19 . . . . . . . . . . . . . . . . 280
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o Krajowym 
Rejestrze Zadłużonych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Zbigniew Cichoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  281

Głosowanie nr  20 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  21 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  22 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  23 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  24 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  25 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  26 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  27 . . . . . . . . . . . . . . . . 281
Głosowanie nr  28 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  29 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  30 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  31 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  32 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  33 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  34 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  35 . . . . . . . . . . . . . . . . 282
Głosowanie nr  36 . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o postępowaniu przed sądami administracyj-
nymi (cd.)

Głosowanie nr  37 . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez 
rolników do sklepów i restauracji (cd.)
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Głosowanie nr  38 . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Podjęcie uchwały

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o restrukturyzacji 
zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa 
rolne (cd.)

Głosowanie nr  39 . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Podjęcie uchwały

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie 
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 
rolnej (cd.)

Głosowanie nr  40 . . . . . . . . . . . . . . . . 283
Podjęcie uchwały

Punkt 15. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw 
(cd.)

Głosowanie nr  41 . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Głosowanie nr  42 . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Głosowanie nr  43 . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Głosowanie nr  44 . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Głosowanie nr  45 . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Podjęcie uchwały

Punkt 16. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Policji oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  46 . . . . . . . . . . . . . . . . 284
Podjęcie uchwały

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej  
i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Andrzej Stanisławek . . . . . . . . . . . . . 284

Sprawozdanie mniejszości Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . 285

Głosowanie nr  47 . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Głosowanie nr  48 . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Głosowanie nr  49 . . . . . . . . . . . . . . . . 285

senator Aleksander Szwed . . . . . . . . . . 285
Głosowanie nr  50 . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Podjęcie uchwały

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego oraz 
niektórych innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr  51 . . . . . . . . . . . . . . . . 285
Podjęcie uchwały

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dozorze technicznym (cd.)

Głosowanie nr  52 . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Podjęcie uchwały

Punkt 20. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz nie-
których innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Środowiska oraz Komisji Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Grzegorz Peczkis .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  286

Głosowanie nr  53 . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Głosowanie nr  54 . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Głosowanie nr  55 . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Głosowanie nr  56 . . . . . . . . . . . . . . . . 286
Głosowanie nr  57 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Głosowanie nr  58 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Głosowanie nr  59 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Głosowanie nr  60 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Podjęcie uchwały

Punkt 21. porządku obrad: ustawa o zmianie niektó-
rych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przed-
siębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (cd.)

Głosowanie nr  61 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Podjęcie uchwały

Punkt 22. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finan-
sowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Głosowanie nr  62 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Podjęcie uchwały

Punkt 23. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o rybołówstwie morskim oraz niektórych innych ustaw 
(cd.)

Głosowanie nr  63 . . . . . . . . . . . . . . . . 287
Podjęcie uchwały

Punkt 24. porządku obrad: ustawa o finansowym 
wspieraniu produkcji audiowizualnej (cd.)

Głosowanie nr  64 . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Podjęcie uchwały

Punkt 25. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zwalczaniu dopingu w sporcie (cd.)

Głosowanie nr  65 . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Głosowanie nr  66 . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Głosowanie nr  67 . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Głosowanie nr  68 . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Głosowanie nr  69 . . . . . . . . . . . . . . . . 288
Podjęcie uchwały

Punkt 26. porządku obrad: ustawa o Instytucie 
Europy Środkowej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej oraz Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca  
Jan Żaryn .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  288

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca  
Piotr Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 289

Głosowanie nr  70 . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Głosowanie nr  71 . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Podjęcie uchwały

Punkt 27. porządku obrad: o ratyfikacji Poprawek  
do Protokołu montrealskiego w sprawie substan-
cji zubożających warstwę ozonową, sporządzonego  
w Montrealu dnia 16 września 1987 r., przyjętych  
w Kigali dnia 15 października 2016 r. (cd.)

Głosowanie nr  72 . . . . . . . . . . . . . . . . 289
Podjęcie uchwały

Punkt 28. porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
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Polskiej a Rządem Rumunii o zakończeniu obowią-
zywania Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Rumunii w sprawie popierania i wza-
jemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 23 czerwca 1994 r. (cd.)

Głosowanie nr  73 . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Podjęcie uchwały

Punkt 29. porządku obrad: ustawa o ratyfika-
cji Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską  
a Republiką Czeską o zmianie i zakończeniu obo-
wiązywania Umowy między Rzecząpospolitą Polską  
a Republiką Czeską o popieraniu i wzajemnej ochronie 
inwestycji, sporządzonej w Budapeszcie dnia 16 lipca 
1993 r. (cd.)

Głosowanie nr  74 . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Podjęcie uchwały

Punkt 32. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy 
o ochronie baz danych (cd.)

Głosowanie nr  75 . . . . . . . . . . . . . . . . 290
Podjęcie uchwały

Punkt 33. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Sądzie Najwyższym (cd.)

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Prawo-
rządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Robert Mamątow .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  290

Sprawozdanie mniejszości Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Jan Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . 290
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  291

Głosowanie nr  76 . . . . . . . . . . . . . . . . 292
Głosowanie nr  77 . . . . . . . . . . . . . . . . 293
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  293

Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów  
przekazane do protokołu, niewygłoszone  
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