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Porządek obrad
3. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w dniach 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
2. Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
3. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
4. Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
5. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt.
6. Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
7. Ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej.
8. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa
ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce.
9. Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim.
10. Drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.
11. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji
Rosyjskiej.
12. Wybór senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
13. Zmiany w składzie komisji senackich.

Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia,
po wyczerpaniu porządku obrad.
Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Sąd Najwyższy

– prezes Stanisław Zabłocki

Naczelny Sąd Administracyjny

– wiceprezes Janusz Drachal

Rzecznik Praw Obywatelskich

– Adam Bodnar

Ministerstwo Aktywów Państwowych

– sekretarz stanu Adam Gawęda

Ministerstwo Finansów

– podsekretarz stanu Jan Sarnowski

Ministerstwo Klimatu

– sekretarz stanu Ireneusz Zyska

Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego

– sekretarz stanu Wojciech Maksymowicz

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

– sekretarz stanu Szymon Giżyński

Ministerstwo Rozwoju

– podsekretarz stanu Krzysztof Mazur

Ministerstwo Sprawiedliwości

– minister Zbigniew Ziobro
– sekretarz stanu Sebastian Kaleta
– podsekretarz stanu Anna Dalkowska

Zaproszeni goście:
Ambasador Australii w Polsce Lloyd Brodrick

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan Borusewicz, Michał Kamiński i Gabriela Morawska-Stanecka)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc. Powinniśmy już rozpoczynać.
(Rozmowy na sali)
Otwieram trzecie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana senatora Jerzego Wcisłę oraz pana senatora Mariusza
Gromkę. Listę mówców prowadzić będzie pan senator Jerzy Wcisła. Sekretarze zajęli już swoje
miejsca.
Informuję, że Sejm na drugim posiedzeniu,
w dniu 20 grudnia 2019 r.: przyjął część poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o zmianie
ustawy o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia
Osób Niepełnosprawnych oraz niektórych innych
ustaw; odrzucił uchwałę Senatu o odrzuceniu
ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym;
przyjął jedyną poprawkę zgłoszoną przez Senat do
ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na
rok 2019.
Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu
pierwszego posiedzenia, stwierdzam, że protokół
tego posiedzenia został przyjęty.
Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad
został wyłożony na ławach senatorskich.
Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego
projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności

i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie
ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw zostało dostarczone w terminie późniejszym niż określony w art. 34
ust. 2 Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Państwo Senatorowie…
(Senator Leszek Czarnobaj: Jest wniosek.)
Wniosek? Ale to potem, spokojnie, Panie
Senatorze.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkty: ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury – i rozpatrzenie go
jako punktu drugiego porządku obrad… Dodam,
że uzgodniłem to na roboczo z panią marszałek
Witek. W przypadku części ustaw, które przyszły z Sejmu, skróciłem ich okres procedowania,
a część ustaw będzie rozpatrywana na posiedzeniu
w dniach 5, 6 i 7 lutego.
Proponuję też uzupełnienie porządku o punkty:
ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne – i rozpatrzenie go jako punktu czwartego porządku obrad;
ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
– i rozpatrzenie go jako punktu szóstego porządku
obrad; ustawa o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
– i rozpatrzenie go jako punktu siódmego porządku obrad; zmiany w składzie komisji senackich
– i rozpatrzenie go jako punktu ostatniego. Jeśli nie
usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła
przedstawione propozycje.
Sprzeciwu nie ma.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos w sprawie przedstawionego porządku obrad?
Pan senator Czarnobaj.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym złożyć wniosek o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu dziewiątego: wybór
senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
Jak państwo pamiętacie, na poprzednim naszym
posiedzeniu również składałem ten wniosek.
Argumenty dotyczące KRS, brak 2 orzeczeń Sądu
Najwyższego w tej sprawie… Jakby czekamy na
to, co jest ostateczną wykładnią w sprawie KRS.
Chcielibyśmy prosić, aby wybór naszych przedstawicieli do KRS odbyć w sytuacji, kiedy będziemy już mieli pełnię obrazu prawnego, jeśli chodzi
o KRS.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę, pan senator Pęk.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku, ja jestem przeciwny, zgłaszam wniosek przeciwny.
Uważam, że powinniśmy przystąpić do wyboru członków KRS. Taka jest kompetencja, takie
jest prawo, ale taki jest przede wszystkim obowiązek konstytucyjny Senatu. Zgodnie z konstytucją
mamy 2 członków w Krajowej Radzie Sądownictwa.
Przedłużanie sytuacji nieobsadzenia KRS rodzi
określone problemy również w pracy tego organu, chociażby w licznych sprawach związanych
z opiniowaniem kandydatur na sędziów. Państwo
podnosicie wielokrotnie, że są problemy z długością trwania postępowań sądowych, są problemy kadrowe w sądach, a takie postępowanie,
taka obstrukcja w tym zakresie pogłębia tylko te
problemy. Dlatego w imieniu senatorów Prawa
i Sprawiedliwości proszę o to, ażebyśmy procedowali wybór, tym bardziej że ta procedura jest
już w trakcie. Procedowaliśmy to, zostały przedstawione kandydatury poszczególnych klubów na

posiedzeniu komisji, zostały one zaopiniowane pozytywnie. Nie rozumiem tej sprzeczności postępowania. Uważam, że Senat nie powinien stawać
w roli Trybunału Konstytucyjnego bis i decydować
o tym, które ciało i w jakim zakresie jest konstytucyjne, a które – niekonstytucyjne. Do tego w polskim systemie ustrojowym jest powołany Trybunał
Konstytucyjny. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Ale my mówimy w tym momencie tylko o uzupełnieniu porządku obrad lub o zmianach w porządku obrad. Rozumiem, że pan senator zgłasza
sprzeciw.
Czy są inne głosy w tej sprawie?
Pan senator Ujazdowski.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie może.)
(Głos z sali: Może. Dlaczego? Już…)
(Senator Stanisław Karczewski: Jest głos za, jest
głos przeciw.)
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Jeśli
nie ma takiej procedury, to…)
Nie ma. Jest głos przeciw, głos za i marszałek
zarządza głosowanie.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie ma takiej
procedury.)
(Głos z sali: Tak jest.)
Wobec sprzeciwu pana senatora Pęka przystępujemy do głosowania nad wnioskiem pana
senatora Czarnobaja, który proponuje – przypomnę – zdjęcie tego punktu obrad z porządku
dzisiejszego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Głos z sali: Senator Skurkiewicz idzie.)
(Senator Stanisław Karczewski: Wojtek, jeszcze
masz szansę. Masz kartę?)
(Głos z sali: Uwaga…)
(Senator Stanisław Karczewski: Mogę przycisnąć…)
No, na dwie ręce? Panie Marszałku, Panie
Marszałku…
(Poruszenie na sali)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głosowanie nr 1)
(Poruszenie na sali)
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(Oklaski)
(Głos z sali: Nie przeszedł.)
(Głos z sali: Brawo!)
Stwierdzam, że wniosek pana senatora Czarnobaja nie zyskał poparcia większości, w związku
z czym ten punkt pozostaje w mocy. (Oklaski)
Szanowni Państwo, dzisiaj o godzinie 19.00
przystąpimy do rozpatrywania punktu szóstego:
ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 10.00 od
rozpatrzenia punktu dotyczącego informacji na temat stanu polskiego hutnictwa. Do rozpatrywania
punktu siódmego, ustawy o ustanowieniu Dnia
Nauki Polskiej, przystąpimy w piątek.
Ponadto informuję państwa, że po przygotowaniu przez komisje senackie sprawozdań do projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem
australijskim, do projektu uchwały w 75. rocznicę
Tragedii Górnośląskiej oraz do projektu uchwały
w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej
porządek obrad może zostać uzupełniony o punkty dotyczące drugich czytań tych projektów.
Do rozpatrywania tych punktów przystąpimy
w piątek, po wznowieniu obrad o godzinie 9.00.
Głosowania nad uchwałami odbędą się bezpośrednio po rozpatrzeniu każdej z nich. Pozostałe
głosowania zostaną przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Tekst ustawy został zawarty w druku nr 30,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 30 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, panią senator Gabrielę MorawskąStanecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam dzisiaj zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji z prac nad
ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów
powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz

niektórych innych ustaw. Sprawozdanie rozpocznę
od przedstawienia wniosków legislacyjnych, które zostały przegłosowane w trakcie obrad komisji.
Pierwszy z nich to wniosek senatora Marka
Borowskiego o odrzucenie ustawy w całości.
W głosowaniu wniosek ten uzyskał 17 głosów,
10 senatorów było przeciw, nikt nie wstrzymał się
od głosu.
Drugi wniosek to wniosek senatora Marka Pęka
i senatora Roberta Mamątowa o przyjęcie ustawy
bez poprawek. Wniosek ten będzie przedmiotem
odrębnego sprawozdania jako wniosek mniejszości.
Przystępując do przedstawienia państwu,
Wysokiej Izbie, sprawozdania z prac nad rozpatrywaniem niniejszej ustawy, nie sposób nie odnieść
się do przebiegu procesu legislacyjnego. Projekt
został wniesiony przez posłów w dniu 12 grudnia
2019 r., znajdował się w druku sejmowym nr 69.
Pierwsze czytanie przeprowadzono na drugim posiedzeniu Sejmu w dniu 19 grudnia 2019 r. Komisja
Sprawiedliwości i Praw Człowieka na posiedzeniu,
na którym kontynuowano prace nad projektem…
Komisja obradowała w tej sprawie w nocy z 19 na
20 grudnia 2019 r. W dniu 20 grudnia 2019 r. komisja przedstawiła sprawozdanie, w którym zaproponowała poprawki do ustawy, a mianowicie
dodanie do projektu preambuły, zmianę brzmienia niektórych przepisów, w tym zastąpienie treści
art. 9d dodawanego na mocy art. 1 ust. 3 ustawy,
tj. sformułowania „wyrażających wrogość wobec
innych władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów, a także krytykę podstawowych zasad ustroju Rzeczypospolitej Polskiej”
wyrazami „podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej konstytucyjnych organów”, skreślenie kilku postanowień,
których dotyczyły krytyczne uwagi zgłoszone przez
podmioty opiniujące, oraz dodanie nowych przepisów: w art. 1 w pkcie 55 lit. b definicji jurysdykcji
sędziego; w art. 1 pkt 35 lit. b §2a – przepisów dotyczących właściwości Izby Dyscyplinarnej Sądu
Najwyższego w sprawach dotyczących zezwolenia
na zatrzymanie sędziego lub pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej; w art. 4 pkt 10 §5 – przepisów dotyczących możliwości powołania przez
prezydenta nadzwyczajnego rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia określonej sprawy dyscyplinarnej sędziego sądu administracyjnego lub
asesora sądowego.
Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się
20 grudnia 2019 r. i zgłoszono wówczas dalsze poprawki. Mimo ich złożenia przegłosowany został
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wniosek o nieodsyłanie projektu do komisji po doręczeniu posłom zestawienia poprawek, a w konsekwencji od razu przeprowadzono trzecie czytanie.
Ustawa wpłynęła do Senatu 23 grudnia 2019 r.
Do ustawy zostały złożone opinie: opinia Biura
Analiz Sejmowych z dnia 17 grudnia 2019 r., wyrażona jeszcze na poziomie prac w Sejmie; opinia
sporządzona przez Biuro Legislacyjne Kancelarii
Senatu; opinia w przedmiocie oceny ustawy
w świetle prawa Unii Europejskiej sporządzona przez prof. dra hab. Roberta Grzeszczaka
z Katedry Prawa Europejskiego Wydziału Prawa
i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego; opinia na temat zgodności ustawy ze zobowiązaniami międzynarodowymi Rzeczypospolitej Polskiej
sporządzona przez prof. dra hab. Władysława
Czaplińskiego z Instytutu Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk. Złożone zostały również opinie
instytucji i organizacji, m.in. Sądu Najwyższego,
Naczelnej Rady Adwokackiej, trójstronny list
otwarty podpisany przez prezydent Niemieckiego
Samorządu Adwokackiego, dziekana Paryskiej
Izby Adwokackiej oraz dziekana Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie, opinia Naczelnego
Sądu Administracyjnego, Zebrania Sędziów
Sądu Okręgowego w Przemyślu, Zgromadzenia
Ogólnego Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego
w Bielsku-Białej, Stowarzyszenia Sędziów Polskich
„Iustitia”, a także stanowisko Okręgowej Rady
Adwokackiej w Warszawie, uchwała Zgromadzenia
Sędziów Sądów Wojskowych, opinia Ośrodka
Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców
Prawnych, jak również raport w przedmiocie oceny
ustawy w świetle prawa Unii Europejskiej, sporządzony przez dra hab. Roberta Grzeszczaka, opinia
rzecznika praw obywatelskich oraz stanowisko
Krajowej Rady Sądownictwa.
Z uwagi na fakt, że ustawa ta była zgłoszona
przez grupę posłów, a w związku z tym nie miała miejsca rzetelna dyskusja nad projektem – wyeliminowano udział ekspertów, a opinia Biura
Analiz Sejmowych nie została wzięta pod uwagę, wyeliminowany był również udział społeczeństwa obywatelskiego w tworzeniu ustawy
– Senat od pierwszego dnia po wpłynięciu ustawy prowadził prace w komisjach. Ustawa została
przekazana do Komisji Ustawodawczej, Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.
Członkowie komisji zapoznali się z opiniami, jakie
zostały sporządzone przez wybitnych specjalistów,
a ich przewodniczący zorganizowali posiedzenia

z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego, które miały charakter konsultacji
społecznych, takich właśnie konsultacji, jakich zabrakło w Sejmie podczas procedowania nad projektem ustawy.
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej na posiedzeniu w dniu 7 stycznia 2020 r.
debatowała nad polityczno-prawnymi skutkami
tej ustawy. Na posiedzenie komisji zaproszeni
zostali minister spraw zagranicznych, pan Jacek
Czaputowicz, który oddelegował podsekretarza
stanu w MSZ, pierwsza prezes Sądu Najwyższego,
rzecznik praw obywatelskich oraz autor jednej
z ekspertyz. Obecni byli również przedstawiciele
środowisk prawniczych, w tym Sądu Najwyższego,
a także byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego,
przedstawiciele organizacji pozarządowych i środowisk zaangażowanych w sprawy europejskie.
Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji, pierwsze posiedzenie, na którym debatowano nad ustawą, zorganizowały w dniu
8 stycznia 2020 r., z udziałem rzecznika praw
obywatelskich, przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwości, samorządów prawniczych,
stowarzyszeń sędziowskich, organizacji pozarządowych oraz środowiska naukowego. W trakcie tego posiedzenia wysłuchano opinii Biura
Legislacyjnego Kancelarii Senatu, opinii środowisk naukowych, przedstawicieli środowisk prawniczych, jak również przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwości. Drugie posiedzenie połączonych
komisji odbyło się 14 stycznia 2020 r., a zasadniczą częścią tego posiedzenia była debata.
W Senacie odbyły się również konsultacje podczas zorganizowanego w dniu 14 stycznia 2020 r.
posiedzenia Parlamentarnego Zespołu Obrony
Praworządności, na które zaproszeni zostali znamienici przedstawiciele środowisk naukowych,
byli sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, przedstawiciele środowisk prawniczych i organizacji pozarządowych, jak również wybitni przedstawiciele
świata prawniczego z Europy Zachodniej, m.in.
z Niemiec, Francji, Hiszpanii, Holandii, którzy
poproszeni zostali o przedstawienie zasad powoływania sędziów w swoich systemach prawnych,
a to w związku z faktem, że na to ustawodawstwo
przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości powoływali się we wszystkich debatach publicznych.
W jaki sposób przebiegała i na czym koncentrowała się dyskusja w komisjach? W pierwszej
kolejności zwrócono uwagę na przebieg procesu
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legislacyjnego i pospieszny tryb uchwalania tej
ustawy, a także na pogwałcenie praw opozycji sejmowej zarówno podczas prac w komisji, jak i podczas posiedzeń plenarnych. Należy mieć na uwadze,
że ustawa była zgłoszona jako projekt przez grupę posłów, mimo że ma ona charakter ustrojowy.
Wszystkie ustawy, a takie w szczególności, powinny być procedowane zgodnie z zasadami rzetelnej legislacji. Zasada rzetelnej legislacji oznacza
w szczególności to, by udział w tworzeniu projektów aktów normatywnych brały te podmioty, które
są do tego odpowiednio przygotowane. Tworzone
akty normatywne winny charakteryzować się precyzją, zrozumiałością, transparentnością i spójnością z obowiązującym systemem prawa, a także
zgodnością z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
Z zasady tej wynika obowiązek realnych konsultacji społecznych co do projektów aktów normatywnych, z zachowaniem odpowiedniego czasu
na zaznajomienie się z ich materią, a także na ich
ocenę. Tworzenie aktów normatywnych winno
odbywać się z aktywnym udziałem specjalistów
z dziedziny legislacji, konstytucjonalistów oraz
niezależnych ekspertów zajmujących się tematyką uregulowaną w projekcie aktu normatywnego.
Wskazane wyżej cechy, którymi powinny charakteryzować się tworzone akty normatywne, zgodne
ze standardami demokratycznego państwa prawa,
mają fundamentalne znaczenie w codziennym obrocie prawnym. Odpowiednia jakość stanowionego prawa przekłada się bowiem bezpośrednio na
realizację praw podmiotowych naszych obywateli
oraz szybkość i poprawność rozpoznawania spraw
w postępowaniu administracyjnym, sądowoadministracyjnym i sądowym.
Zasada lojalności wobec obywateli, oznaczająca
zapewnienie pewności obywateli co do ich sytuacji
prawnej, w szczególności poprzez poszanowanie
praw słusznie nabytych oraz ekspektatyw maksymalnie ukształtowanych. Zasada ta przekłada
się bezpośrednio na wzrost zaufania obywateli do
państwa i stanowionego przez nie prawa, co z kolei
przyczynia się do lojalnego postępowania obywateli
względem państwa i wykonywania nałożonych na
nich obowiązków.
Zasada stabilności prawa i przeciwdziałanie
zjawisku tzw. inflacji prawa. Niestabilność prawa, dokonywana przez jego częste zmiany, ale
również na skutek publikacji orzeczeń Trybunału
Konstytucyjnego eliminujących z obrotu prawnego
przepisy niezgodne z konstytucją, nie tylko utrudnia życie społeczno-gospodarcze, ale dezorganizuje

wykonywanie zawodów prawniczych oraz negatywnie oddziałuje na sam proces legislacyjny.
I jeszcze jest jedna zasada poprawnej legislacji
– zasada konsensusu prawnego w zakresie kwestii spornych. Zagadnienia będące przedmiotem
sporów ideologicznych powinny być uregulowane w drodze szerokiego konsensusu społeczno-prawnego, z poszanowaniem praw wszystkich
grup społecznych. Tylko takie postępowanie umożliwia wprowadzenie trwałych rozwiązań prawnych, umożliwiających także racjonalny rozwój
społeczeństwa.
Już w 2016 r. w swoim stanowisku na temat
ustawy o prokuraturze Komisja Wenecka stwierdziła, że proces legislacyjny winien być przejrzysty i zapewnić udział społeczeństwa, a projekt
powinien być dogłębnie przedyskutowany w parlamencie, należycie uzasadniony, przedstawiony
społeczeństwu, którego przedstawiciele winni mieć
możliwość nanoszenia uwag. Należy również zwrócić uwagę, że przy procedowaniu ustaw dotyczących wymiaru sprawiedliwości winno uwzględniać
się opinię środowiska sędziowskiego.
Niestety, te wszystkie zasady i zalecenia były
zignorowane przez Sejm.
W toku dyskusji zwracano również uwagę na
fakt, że ustawa narusza przepisy polskiej konstytucji, a mianowicie: zasadę państwa prawa,
określoną w art. 2 konstytucji; zasadę legalizmu
i praworządności, określoną w art. 7 konstytucji;
zasadę nadrzędności konstytucji, czyli art. 8 ust. 2;
zasadę przestrzegania prawa międzynarodowego,
art. 9; zasadę podziału i równowagi władz, art. 10
ust. 1; prawo do rzetelnego procesu przed niezależnym, bezstronnym i niezawisłym sądem, czyli
art. 45 ust. 1 konstytucji, jak również art. 47 Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej i art. 6
ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka;
zasadę pierwszeństwa prawa Unii Europejskiej,
art. 91 ust. 2 i 3; zasadę bezpośredniego stosowania prawa Unii Europejskiej wynikającą z tego
samego artykułu; zasadę autonomii i niezależności sądów, art. 173; zasadę niezawisłości sędziów,
art. 178 ust. 1.
Ustawa jest również sprzeczna ze zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej, godzi w ochronę gwarantowaną przez Europejską
Konwencję Praw Człowieka, a tym samym kwestionuje uczestnictwo Polski w wymiarze prawnym Unii Europejskiej i Rady Europy.
Przede wszystkim jednak ustawa ta drastycznie
obniży poziom sądowej ochrony praw jednostki.
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Ustawa pozostaje oczywiście w bezpośrednim
związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej z 19 listopada 2019 r., w którym trybunał wskazał kryteria i tryb oceny niezależności organu sądowego, jakim są Izba
Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, a także Krajowa
Rada Sądownictwa jako organ uczestniczący w powoływaniu sędziów. Na podstawie tych kryteriów,
jakie wskazał trybunał, Sąd Najwyższy w wyroku
z dnia 5 grudnia 2019 r. orzekł, że Krajowa Rada
Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym, a Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego
i prawa Unii Europejskiej.
W państwie prawa takie wyroki powinny
być bezzwłocznie wykonane przez ustawodawcę. Powinien on niezwłocznie przywrócić niezależność Krajowej Rady Sądownictwa poprzez
przyjęcie zgodnych z konstytucją przepisów o powoływaniu jej członków. Powinien również znieść
Izbę Dyscyplinarną i posiadającą taki sam status prawny Izbę Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych. Powinien w szybkim tempie stworzyć zgodne z konstytucją mechanizmy weryfikacji statusu sędziów powołanych lub awansowanych
przy udziale obecnej Krajowej Rady Sądownictwa.
Należy również doprowadzić do stanu pewności
obrotu prawnego, ponieważ obywatele nie mogą
ponosić konsekwencji nieprawidłowego działania ustawodawcy, w szczególności w obrocie
międzynarodowym.
Tymczasem większość sejmowa, zamiast pochylić się nad tymi rozwiązaniami, które służyłyby obywatelom i spowodowałyby, że nie ponosiliby
oni negatywnych konsekwencji, ani obecnie, ani
w przyszłości, nie tylko nie przyjęła do wiadomości
orzeczeń, lecz również uchwaliła ustawę, która rażąco narusza porządek prawny Unii Europejskiej.
Prawo do sądu i sprawiedliwego procesu, zagwarantowane w art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, może być zagwarantowane jedynie przy
zapewnieniu niezależności sądów i niezawisłości
sędziów. Rozwiązania przyjęte w tej ustawie starają się uniemożliwić wykonanie zarówno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
jak i wyroku Sądu Najwyższego. Proponowane
rozwiązania sprowadzają się do wymuszenia powstrzymywania się od wykonania zobowiązań
unijnych w drodze niedopuszczalnego prawnie
mechanizmu nacisku na sędziów poprzez wywołanie obawy przed utratą stanowiska sędziowskiego.
Ustawodawca intencjonalnie ukształtował system

odpowiedzialności dyscyplinarnej w taki sposób,
aby wykorzystać go jako instrument kontroli politycznej nad sędziami, co stanowi przedmiot postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, zainicjowanego przez Komisję
Europejską w trybie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej; sprawa ma sygnaturę
C 791/19.
W toku dyskusji kilkakrotnie pojawiły się głosy senackiej opozycji, zarówno w oświadczeniach,
jak i w pytaniach do przedstawicieli Ministerstwa
Sprawiedliwości, kwestionujące fakt skutecznego orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w polskim systemie prawnym.
Pytania nie są niczym niewłaściwym, mogą wynikać z niezrozumienia zasad funkcjonowania Polski
w systemie prawnym Unii Europejskiej. Jednak
odpowiedzi na te pytania nie tylko nie wyjaśniały
tych zagadnień, lecz jeszcze pogłębiały wątpliwości,
a od przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości,
którzy, jak zresztą przyznane zostało podczas posiedzenia komisji w dniu 14 stycznia 2020 r., brali
udział w pracach nad ustawą, należy wymagać precyzyjnych, rzeczowych i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Takich mianowicie, że Polska przystąpiła
do Unii Europejskiej i zgodnie z art. 90 konstytucji przekazała jej stosowne kompetencje do działania, czego skutkiem prawo europejskie stało się
częścią polskiego systemu prawa, zgodnie z art. 91
ust. 1 konstytucji. Zasady te potwierdził Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z 11 maja 2005 r. w sprawie K 18/04: w związku z art. 91 ust. 2 konstytucji prawo Unii Europejskiej ma pierwszeństwo
przed prawem państwa członkowskiego. Co to
oznacza? Właśnie to, że sąd krajowy, który poza
prawem krajowym stosuje również prawo Unii
Europejskiej, zobowiązany jest zapewnić stosowanie norm prawa Unii Europejskiej, pomijając
sprzeczne z nim przepisy prawa krajowego. Sąd ma
obowiązek odstąpienia od stosowania przepisu krajowego sprzecznego z prawem Unii Europejskiej.
Co więcej, taki obowiązek ma nie tylko sąd, ale każdy organ państwowy.
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii
Europejskiej – podpisał go 13 grudnia 2007 r. pan
prezydent Lech Kaczyński, a ratyfikował 10 października – spowodował, że Polska zgodziła się
na jurysdykcję Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, który dokonuje wykładni prawa
unijnego, zapewnia egzekwowanie prawa unijnego. A więc Polska ma obowiązek wykonywania orzeczeń trybunału. Wyrok Trybunału
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Sprawiedliwości Unii Europejskiej wiąże nie tylko
sąd krajowy danego państwa w sprawie, w której
został wydany, lecz również inne sądy, w innych
krajach Unii Europejskiej. Ma to kapitalne znaczenie dla sytuacji obywatela polskiego na arenie
międzynarodowej.
W trakcie dyskusji przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości wielokrotnie powoływali się
na ustawy w innych krajach Unii Europejskiej, jednak dyskusja z ekspertami z tych krajów wskazała,
że przepisy, na które się powoływali, były wyjęte
z kontekstu całego systemu prawnego, a sędziowie
w tych krajach mają zapewniony przymiot niezależności w świetle prawa Unii Europejskiej.
Należy wziąć pod uwagę nie tylko tę ustawę,
lecz całokształt działań podjętych w systemie wymiaru sprawiedliwości od 2015 r. Dopiero suma
działań podjętych w tej sferze pokazuje zakres niezgodności tych uregulowań, jak i destrukcję zasady
rządów prawa w Polsce.
W ocenie komisji skutki wejścia ustawy w życie będą dla Polski niezwykle dotkliwe. Z pewnością należy liczyć się z możliwością złożenia
przez Komisję Europejską skargi do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej przeciwko Polsce, ale trzeba zwracać uwagę również na
skutki pozaprawne, takie jak dalsza, postępująca
izolacja Polski, narażenie społeczeństwa na utratę
wypłat środków pomocowych z Unii Europejskiej,
dalsze osłabienie pozycji Polski we Wspólnocie,
izolacja gospodarcza, prawna, polityczna, a co
za tym idzie, także zagrożenie bezpieczeństwa.
Polscy obywatele w ciągu ostatnich 15 lat zapomnieli już, jak było wcześniej. Polski obywatel,
jeżeli ta ustawa wejdzie w życie i będzie w Polsce
stosowana, już nie będzie mógł być pewny,
że wyrok wydany na jego rzecz w Polsce w sporze
z obywatelem innego państwa Unii Europejskiej
będzie respektowany za granicą. Dotyczy to m.in.
przedsiębiorców, lecz również zwykłych obywateli, zawierających związki małżeńskie, wychowujących dzieci. Dotyczy to przepływu dokumentów,
orzekania o nabyciu spadku, skuteczności aktów notarialnych czy też aktów stanu cywilnego.
Nie mówię już o europejskim nakazie aresztowania, egzekwowanym automatycznie między
państwami Unii Europejskiej, w których nie ma
wątpliwości co do zapewnienia skutecznej ochrony
sądowej. Polskie ENA już od pewnego czasu podlegają specyficznej kontroli.
Ustawa w całości nadaje się do ponownego napisania i ze wskazanych przyczyn komisja

w głosowaniu przyjęła wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Bardzo dziękuję. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu sprawozdawcę mniejszości Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, pana senatora Marka Pęka.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek mniejszości senatorów Prawa i Sprawiedliwości o to, aby
przyjąć ustawę bez poprawek.
Najpierw może kilka uwag na temat przebiegu
prac komisji, na temat posiedzenia, które odbywało się w dwóch… To było jedno posiedzenie, przerwane, a więc w sumie trwało 2 dni, przez wiele
godzin. Na tym posiedzeniu komisji w mojej opinii było bardzo mało merytorycznej dyskusji samych senatorów. W zasadzie głównymi aktorami,
szczególnie pierwszej części posiedzenia komisji, byli eksperci, prawnicy, członkowie korporacji, przedstawiciele doktryny, którzy ku mojemu
zdziwieniu wypowiadali się na, mówiąc delikatnie,
bardzo wysokim poziomie ogólności. Ja w ogóle zauważyłem, że wtedy, kiedy dyskutujemy o statusie
władzy sądowniczej, o bardzo wysokim, autonomicznym statusie polskiego sądownictwa, wtedy
w opinii prawników wszystko jest jasne, wszystko jest przejrzyste, jednoznaczne, nic nie wymaga doprecyzowania i interpretacji, natomiast we
wszystkich innych dziedzinach prawnicy, można
powiedzieć, z zasady żyją z interpretacji prawa,
z wykładni prawa. Jest taka paremia, której prawnicy uczą się na swoich studiach na pierwszym
roku: nie ma prawa przed interpretacją. To taka
moja pierwsza uwaga. Kiedy chodzi o obronę tego
imperium władzy sądowniczej, prawnicy występują w sposób niesłychanie jednoznaczny, w sposób, w którym właściwie nie ma miejsca na żadną
dyskusję, na żadne subtelności, na jakikolwiek manewr w tę czy w drugą stronę.
Otóż te sprawy nie są takie jednoznaczne,
i wykazano to również na posiedzeniu komisji,
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wykazali to przede wszystkim przedstawiciele
rządu, którzy według nas dokonali bardzo wiarygodnego i merytorycznego uzasadnienia, jak
wyglądają te sprawy w innych państwach europejskich. Podstawowa konstatacja niepodlegająca
żadnej wątpliwości jest taka, że zgodnie z traktatami europejskimi kwestie wymiaru sprawiedliwości, kwestie ustroju sądownictwa są zastrzeżone
do kompetencji państw członkowskich. Nie ma
w traktacie europejskim czegoś takiego jak europejski jednolity model wymiaru sprawiedliwości
i sądownictwa. A skoro nie ma, to są pewne warianty i jest pewien zakres do tego, ażeby każde
państwo mogło ukształtować ten system według
swojej woli, według woli swoich suwerennych ustawodawców. I tak też jest w tej ustawie, i nie tylko
w tej, bo przecież reforma sądownictwa procedowana była również w poprzedniej kadencji przez
większość Prawa i Sprawiedliwości.
Mamy prawo do polskiego modelu wymiaru
sprawiedliwości, mamy prawo do polskiego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów,
z zachowaniem 2 aspektów. Pierwszy to zgodność
z konstytucją. I mówiąc o tej zgodności z konstytucją, bardzo wyraźnie pragnę podkreślić, że w naszej opinii robimy to w taki sposób, ażeby zachować
niezawisłość polskiego sądownictwa, niezależność
sądów. Ten argument, że oto ta ustawa niszczy niezawisłość czy likwiduje niezawisłość sądów, jest
nieuzasadniony. Powiedziałbym mocniej: jest głęboko demagogiczny i ma charakter czysto polityczny i propagandowy. To jest właśnie wytaczanie
bardzo ciężkich dział przeciwko przepisom, które
– jeszcze raz to podkreślam – występują w takiej
czy innej formie również w innych ustawodawstwach europejskich.
Ten zarzut, który podnosiła również pani marszałek, że kiedy mówimy o rozwiązaniach w krajach członkowskich, to mijamy się z prawdą, także
jest według mnie krzywdzący, ale niezależnie od
tego, jak jest, nie po to podajemy te przykłady, ażeby w ten sposób legitymizować nasze przepisy, mówiąc: my robimy to samo co we Francji. Mówimy
o pewnych kierunkach, o pewnych zasadach,
o pewnych ogólnych czy przyjętych rozwiązaniach,
które w skrócie, można powiedzieć, sprowadzają
się do tego, że niezależnie od niezawisłości sędziowskiej, która – jeszcze raz to podkreślam – jest absolutnie priorytetowa i jest niepodważalna, są pewne
aspekty funkcjonowania władzy sądowniczej, które
mogą być również regulowane przy udziale władzy
ustawodawczej i wykonawczej. Można powiedzieć,

że co do zasady w Europie mamy system mieszany. Nigdzie w Europie władza sądownicza nie występuje w sposób tak autonomiczny, jak państwo
byście tego chcieli i jak by tego chcieli opiniujący
tę ustawę na posiedzeniu komisji przedstawiciele
środowisk prawniczych.
Wyjęcie sądownictwa polskiego z systemu podziału władzy rozumianego jako system check and
balance, czyli tego przenikania, hamowania, wzajemnej kontroli i równowagi, jest niezgodne z konstytucją. Nie ma czegoś takiego jak supremacja
władzy sądowniczej w Polsce. Władza sądownicza jest jedną z 3 równych władz, a nie nadwładzą.
Mamy w Polsce demokrację, a nie sędziokrację.
I to bardzo mocno podkreślam. I właściwie nasza
reforma głównie z tym mitem bez przerwy musi
się mierzyć.
Co do szczegółów… Ta ustawa – to również był
jeden z często podnoszonych zarzutów – była procedowana w Sejmie w trybie pilnym. Ale to nie
było jakieś złośliwe widzimisię polskich posłów
czy posłów Prawa i Sprawiedliwości. To wynikało
z konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej, w której system wymiaru sprawiedliwości w Polsce się
znalazł. Otóż sędziowie zaczęli kwestionować status innych sędziów. Ja osobiście uważam, że jest to
grzech śmiertelny sędziów…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nie przesadzajmy.)
(Senator Janina Sagatowska: Ale my nie
przeszkadzaliśmy…)
Senatorze Fedor, proszę cię…
(Głos z sali: Fedorowicz.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie przesadzajmy z tym grzechem, bo…)
Ja mówię to, co ja myślę.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze,
pan jest sprawozdawcą komisji. Będzie pan mógł
swobodnie zabrać głos w dyskusji. Oczywiście,
pozwolę panu mówić, ale prosiłbym się skupić na
sprawozdaniu komisji.)
No, dobrze, Panie Marszałku…
(Senator Jarosław Rusiecki: Myślałem, że pan
zwróci uwagę panu senatorowi, który przeszkadza.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak, ja przepraszam.
Ja przepraszam.)
Panie Marszałku, „mówię to, co myślę” to był
pewien skrót myślowy. Staram się wyrazić opinię
senatorów Prawa i Sprawiedliwości, członków komisji, którzy brali udział w tym posiedzeniu komisji. Tak więc wracam ad rem.
Uważam, że ten stan, z którym mieliśmy do
czynienia, że nagle sędziowie uzurpują sobie
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prawo do tego, ażeby oceniać status innych sędziów, i wchodzą w dyskrecjonalne konstytucyjne
uprawnienia prezydenta Rzeczypospolitej, który
ma tutaj absolutnie rozstrzygające zdanie, grozi po
prostu anarchią w państwie polskim. I na tę anarchię my nie mogliśmy się zgodzić, dlatego procedowaliśmy tę ustawę.
Co do wartości i nadrzędnych celów, które stały
u podstaw tej ustawy, to najlepiej opisuje je preambuła, którą może warto tutaj przynajmniej w części
przywołać, bo są tam podane bardzo ważne kryteria, jak chociażby poczucie odpowiedzialności
za wymiar sprawiedliwości w Rzeczypospolitej
Polskiej, konieczność poszanowania – to, o czym
mówiłem przed chwilą – zasady trójpodziału i równoważenia władz wynikającej z art. 10 konstytucji,
poszanowania wartości demokratycznego państwa prawnego oraz niezależności i apolityczności sądów.
I tu dochodzimy do kolejnej grupy zarzutów
dotyczących właśnie apolityczności sędziów. I tu
znów, jak mi się wydaje, argumenty przeciwników
tej ustawy są głęboko nieproporcjonalne do tego,
co jest zawarte w ustawie. Zasada apolityczności,
jak wykazali chociażby pan minister i przedstawiciele ministerstwa, jest powszechnie przyjętą
zasadą sądownictwa europejskiego. Obok niezawisłości niekwestionowana jest również apolityczność sądów. I tutaj, co ciekawe, mamy do czynienia
z bardzo dużą różnorodnością uregulowań. Są takie państwa, w których sędziowie należą do partii
politycznych. I państwo podnosiliście to jako argument przeciwko nam. No, można również użyć
argumentu, że przynależność sędziów do partii
politycznej podważa ich niezawisłość, prawda?
Tu jest bardzo szerokie pole do dyskusji i do spojrzenia na te uregulowania. I każdy prawodawca
ma prawo do tego, ażeby spojrzeć na to indywidualnie. Wydaje mi się, że akurat w polskim systemie prawnym kwestia przynależności sędziów
do partii politycznych budziłaby bardzo szerokie
wątpliwości, również samych sędziów i środowisk
prawniczych.
Ta apolityczność także została w ostatnim okresie bardzo mocno przez sędziów zakwestionowana.
I to również jest, można powiedzieć, podłoże tej
ustawy. No, proszę państwa, sceny, które obserwowaliśmy, kiedy na demonstracjach stricte antyrządowych stoi oskarżony były senator, a obok
niego sędzia, który orzeka w jego sprawie… I to, że
oni wszyscy podejmują się wypowiedzi o bardzo
mocnym ładunku politycznym…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale co z tego,
że stoi? To bez sensu.)
…jest ewidentnym…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tego nie ma
w sprawozdaniu…)
…jest ewidentnym złamaniem zasady apolityczności sędziów. A więc to jest kolejny zespół
zagadnień…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Rozumiem, że ten
temat był poruszany na…)
Tak, on był jednym z najważniejszych aspektów, jeśli chodzi o komentarz merytoryczny czy
krytykę tej ustawy.
I tu dochodzę do trzeciego, chyba już ostatniego
aspektu merytorycznego. Chodzi mianowicie o postępowanie dyscyplinarne. Postępowanie dyscyplinarne również jest bardzo mocno krytykowane.
W naszej opinii w obecnym stanie prawnym jest
ono fikcją. Istnieje taka anegdota w środowiskach
prawniczych, że skargi dyscyplinarne na sędziów
dzieliły się na bezzasadne i oczywiście bezzasadne.
I to wywołuje bardzo mocny sprzeciw społeczny.
W opinii publicznej sędziowie są – jak sami, niestety, o sobie mówią – nadzwyczajną kastą, funkcjonującą w poczuciu absolutnej bezkarności. I to
również jest stanem, który jest niezgodny z konstytucją i który trzeba uporządkować.
Kończąc, powiem tak: uważam, że ta ustawa jest
potrzebna, jest konieczna. Jest, co do pewnych zarysów i zasad, zgodna z tym, co obserwujemy w porządkach europejskich. Mamy prawo ukształtować
te zasady zgodnie z polskim modelem sądownictwa.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Senator Wiesław Dobkowski: Brawo!)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Pan senator Pociej.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Dziękuję bardzo.
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Słowo do tej preambuły, którą pan senator Pęk
tak pochwalił. Powiedział, że ona właściwie jest
wykładnikiem tego, co jest dobre w tej ustawie.
Wczoraj zwróciłem uwagę na zadęcie tej preambuły, przez co jest ona dłuższa od preambuły do
konstytucji. Ale chciałbym…
(Senator Marek Pęk: Przepraszam, Panie Senatorze. To jest pytanie do mnie? Bo ja nie wiem,
czy ono jest do mnie. Jeśli tak, to przejdę na mównicę. Nie sprecyzował pan, do kogo kieruje pytanie i…)
Kieruję pytanie do pana senatora.
Panie Senatorze, jak mnie uczono, nie to, co jest
w preambule, stanowi o tym, jaki jest duch ustawy, tylko to, jaka jest jej zawartość. I chciałbym
powiedzieć, że mam tutaj przed sobą następujący
tekst: wypełniając wolę narodu polskiego i zgodnie ze swoim powołaniem, Sejm Ustawodawczy
Rzeczypospolitej Polskiej uchwala uroczyście niniejszą konstytucję jako ustawę zasadniczą, którą
naród polski i wszystkie organy władzy powinny
się kierować, wypełniając wolę narodu… To jest
zapis preambuły Konstytucji PRL z 1952 r. Panie
Senatorze, nie jest tym… To znaczy powiem jeszcze
raz: preambuła nie stanowi o tym, jaka jest zawartość ustawy. I jeżeli w tej preambule mówi się, że to
jest jakieś tam usprawnienie, że to jest…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze,
proszę o pytanie.)
(Senator Robert Mamątow: Czas!)
Już zadaję pytanie.
(Senator Józef Łyczak: 3 minuty.)
To proszę mi powiedzieć…
(Głos z sali: Czas!)
…proszę mi powiedzieć…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę się wstrzymać od komentarzy. Mierzymy czas.)
Proszę mi powiedzieć… Przepraszam, że
tak długo. Proszę mi powiedzieć, dlaczego Naczelny Sąd Administracyjny w swojej analizie,
w pkcie 7.1. swojej opinii napisał, że błędem jest
niedostrzeżenie przez ustawodawcę specyfiki sądownictwa administracyjnego, wynikającej w szczególności z zadań tego sądownictwa.
Przecież mówiono o tej 1/3 wyroków wydawanych jakby przeciwko decyzjom organów władzy
publicznej. Podporządkowanie – to jest tam przeanalizowane – władzy ustawodawczej przy tworzeniu regulaminu jest niezgodne z zasadą, że przede
wszystkim sądownictwo administracyjne powinno
być wyłączone spod jakiegokolwiek wpływu władzy
ustawodawczej.

SENATOR
MAREK PĘK
Dobrze. Pan to pytanie jakby podzielił na 2 elementy. Zadał pan pytanie precyzyjne. Wydaje mi
się, że ta sprawa była wczoraj dokładnie wyjaśniona przez przedstawicielkę ministerstwa. Ja w te
detale nie będę wchodził, bo pani minister na pewno zrobiłaby to lepiej ode mnie. Wydawało mi się,
że wczoraj na posiedzeniu komisji pani minister
rozstrzygnęła, że w polemice z przedstawicielem
Naczelnego Sądu Administracyjnego jest błędna
interpretacja. To nie jest jakieś nadzwyczajne.
Bardziej bym się odniósł do pierwszej części
pana pytania. To odniesienie do konstytucji peerelowskiej to również jest jeden z takich trików
propagandowych, jakie państwo na posiedzeniu
komisji mocno stosowaliście. On jest również
odzwierciedlony w opiniach środowisk prawniczych, w szczególności w opinii warszawskiej
Izby Adwokackiej, która używa takiego bardzo patetycznego języka. Nie jest to opinia prawna, tylko raczej forma manifestu politycznego. „W tym
trudnym czasie”, „w tych trudnych dniach”,
„13 grudnia roku pamiętnego” – to są krzywdzące odniesienia do czasów totalitarnych, do ustroju
komunistycznego.
Nie ma w tej ustawie niczego, co by było, według mnie, jakąś kalką uregulowań komunistycznych. Wręcz przeciwnie, ta ustawa wychodzi
naprzeciwko… zapobiega temu, co paradoksalnie
mogłoby się stać, gdybyśmy kontynuowali ten system. Mówię o kwestionowaniu statusu sędziów.
Pan minister już wielokrotnie wykazał, że można by było zakwestionować status wszystkich
sędziów, również tych, którzy byli wybrani w czasach głębokiego PRL.
Uważam, że powinniśmy w tej debacie zejść
na ziemię i od takiej bardzo emocjonalnej i bardzo
krzywdzącej propagandy powrócić do treści przepisów. Dobro narodu też jest jakoś odzwierciedlone w tej ustawie, bo na pewno w interesie narodu
jest to, żebyśmy mieli w Polsce nie tylko sprawne, szybkie, nowoczesne sądownictwo, ale przede
wszystkim sądownictwo uczciwe i sprawiedliwe.
Podam tutaj punkt odniesienia, Panie
Senatorze. Proponuję przyjrzeć się całemu wachlarzowi zagadnień związanych z reprywatyzacją warszawską, gdzie wszystko działo się zgodnie
z przepisami prawa i gdzie środowiska prawnicze nie rozdzierały szat nad tym, jak jest łamana
sprawiedliwość.
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MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
(Senator Aleksander Pociej: Sprostowanie jednej rzeczy.)
W trybie sprostowania. Krótko.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Jedno zdanie.
Panie Senatorze, ja nie porównywałem tej preambuły z preambułą konstytucji. Chciałem tylko
wykazać, że może być tak, że w preambule jest coś
zapisane, a z treści wynika coś innego. Tylko tyle.
Nie porównywałem państwa do…
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Klich.
Przypominam państwu, że to są pytania do
sprawozdawców komisji i ich odpowiedzi. Mamy
jeszcze w planie wystąpienie przedstawiciela rządu, wystąpienia zaproszonych gości i debatę plenarną. Panie Marszałku Pęk, debata się jeszcze
nie zaczęła. Na razie jesteśmy na etapie pytań
i odpowiedzi.
Pan senator Klich do pana senatora Pęka.
SENTOR
BOGDAN KLICH
Panie Senatorze, chyba fundamentalnie różnimy się w ocenie tego, co Senat powinien robić,
a czego robić nie powinien. W moim przekonaniu
obowiązkiem – nie tylko prawem, ale obowiązkiem
– Senatu jest szeroka konsultacja aktów prawnych bez względu na to, czy one do niego spływają
z Sejmu, czy też są własną inicjatywą ustawodawczą. Naszym obowiązkiem jest słuchanie głosów
ekspertów. Naszym obowiązkiem jest pytanie tych,
którzy są zaangażowani w daną sprawę, czyli środowisk społecznych. Naszym obowiązkiem jest
także słuchanie tych głosów, które płyną do nas ze
środowiska akademickiego.
Pan powiedział o tym, że głównymi aktorami na posiedzeniach zarówno komisji spraw

zagranicznych, jak i Komisji Ustawodawczej oraz
komisji praw człowieka byli nie senatorowie, ale
goście. To dobrze, że byli, Panie Senatorze, dlatego że pan mógł i pańscy koledzy mogli usłyszeć to,
co myślą o tej sprawie ci, którzy mają autorytet, ci,
którzy mają wiedzę i umiejętności, i to, co o tym
myśli większość Polaków. Daliśmy wam szanse na
to, żebyście usłyszeli głos ekspertów, środowisk
akademickich i środowisk zaangażowanych.
(Senator Jarosław Rusiecki: Panie Marszałku,
to nie debata, tylko pytania i odpowiedzi.)
(Senator Janina Sagatowska: Pytania.)
Dlatego chcę panu potwierdzić, że tak dalej będzie, bez względu na to, czy mniejszość tego sobie
życzy, czy nie.
A pana chcę zapytać, czy to jest incydentalne
pańskie zdanie, incydentalne zdanie dotyczące tej
ustawy, czy też chcielibyście dalej blokować głosy
spływające ze środowisk eksperckich i akademickich do nas tutaj, w Senacie. Dziękuję.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, pierwsza moja uwaga jest
taka, że wyraziłem tylko opinię co do tego, jak wyglądało to posiedzenie komisji. Jestem piąty rok
senatorem i już mam pewien punkt odniesienia,
wiem, jak wyglądają posiedzenia komisji, i jednak
wydaje mi się, przy całym szacunku dla ekspertów
w Senacie, że głos wiodący powinni mieć suwerenni, wybrani przez Polaków senatorowie. To jest
sprawa pierwsza.
Po drugie, bardzo dyskusyjny jest pogląd pana
senatora, który mówi, że te środowiska, które
tak mocno nadawały ton tym posiedzeniom, są
przedstawicielami Polaków, w sensie: szerokim
odzwierciedleniem opinii publicznej. To były
przede wszystkim środowiska prawnicze, członkowie korporacji, bezpośrednio mówiący w swojej sprawie przedstawiciele sądownictwa. Ja nie
widziałem tam np. przedstawicieli stowarzyszeń
czy osób pokrzywdzonych przez wymiar sprawiedliwości, chociażby ofiar. Przywołuję to celowo,
ponieważ chyba jaskrawszego przykładu niż reprywatyzacja w Warszawie na tę krzywdę sądową i niesprawiedliwość pod auspicjami wymiaru
sprawiedliwości nie można znaleźć. I dlatego to,
że niejako przytłaczacie nas państwo tymi jednostronnymi, na pewno fachowymi, ale przedstawianymi z pewnego punktu widzenia opiniami
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prawniczymi, nie znaczy jeszcze, że my nie możemy się z nimi diametralnie nie zgodzić i nie wziąć
ich pod uwagę, dopóty dopóki jesteśmy senatorami, którzy sprawują wolny mandat, wybranymi
przez Polaków.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Przypominam, że na zadawanie pytań jest
minuta.
Pan senator Fedorowicz do pana senatora Pęka.
SENATOR
JERZY FEDOROWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja tylko chciałbym przypomnieć, że rok temu bronił pan ustawy o IPN
i skutki były dramatyczne dla rządu, pan premier
Morawiecki musiał jeździć itd., mimo że ostrzegałem, jako sprawozdawca mniejszości, że ustawa jest
kompletnie do kosza. Ale to tylko tak na początek,
żeby ta młodość jednak poszukała trochę wiedzy
u ludzi doświadczonych.
Króciutko. Proszę mi wytłumaczyć, mnie i obywatelom, bo oczywiście ja nie jestem prawnikiem
i moją wiedzę senatora opieram na autorytetach
prawnych, którzy pana prawdopodobnie też uczyli
na naszym uniwersytecie, jak to w ogóle jest możliwe, że ustawa o charakterze ustrojowym może
być w tym trybie uchwalana, przez grupę posłów
i bez konsultacji. To jest niezgodne z prawem. To po
pierwsze. Pan oczywiście próbował powiedzieć, że
sędziowie naruszyli dyscyplinę, ale to, co pan powiedział, to jest kompletna bzdura prawna.
I po drugie, proszę mi wytłumaczyć, jak ja mam
moim wyborcom przedstawić to, że projekt ustawy narusza – wymienię panu – art. 2, 7, 8, 9, 10
i 45 konstytucji. W jaki sposób wyborcy mają zrozumieć, że ktokolwiek za czymś, co narusza konstytucję, może głosować? Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, no cóż, nie wiem, jak pan ma
wytłumaczyć swoim wyborcom, że coś jest niezgodne z konstytucją, dopóki ta niezgodność nie
została stwierdzona przez kompetentny i powołany
do tego organ, jakim jest Trybunał Konstytucyjny.
(Wesołość na sali)
Ja wiem, że państwo każdy nasz argument
właśnie tym swoim chichotem próbujecie przykryć, ale w sensie politycznym bardzo ważnym
kontekstem przyjęcia tej ustawy jest również to,
że zarówno państwo jako politycy, jak i spora część
środowisk prawniczych kontestujecie Trybunał
Konstytucyjny. Również ta cała procedura pytań
prejudycjalnych pokazała paradoksy, które się
z tym wiążą, bo de facto o kwestii konstytucyjności, przez to właśnie pomijanie, próbował decydować Sąd Najwyższy. To są sytuacje bardzo
skomplikowane i potencjalnie bardzo kryzysowe, na które ja jako senator się nie godzę. I dlatego popieram tę ustawę. Jeżeli ta ustawa zostanie
w takim kształcie podpisana przez pana prezydenta, to nic nie będzie stać na przeszkodzie, żeby
pan, Panie Senatorze, skierował ją do Trybunału
Konstytucyjnego.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo…)
Póki co korzysta ona z domniemania konstytucyjności, jakkolwiek byście zaklinali rzeczywistość.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale jeszcze było pytanie o ustawę ustrojową, która nie powinna…)
Aha, no tak. Panie Senatorze, to jest dla minie
trochę trudne, żeby się odnosić do trybu procedowania przez Sejm. Ja mogę się do tego odnieść
nie w zakresie procedury, ale w zakresie tego, co
widziałem chociażby w trakcie transmisji, kiedy
to posłowie opozycji totalnej naradzali się przed
posiedzeniem komisji, czy działać tak jak… czy
na całego jechać, czyli torpedować prace komisji.
Sami państwo wiecie, jaka jest atmosfera pracy
w Sejmie. Czasem tam jest naprawdę taka atmosfera, która nie dopuszcza żadnej merytorycznej
dyskusji.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Komarnicki. Do kogo pan senator
kieruje pytanie?
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SENATOR
WŁADYSŁAW KOMARNICKI
Moje pytanie jest do pana marszałka, senatora
sprawozdawcy, jeżeli można.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Konsultowałem te pytania, Panie Senatorze
Sprawozdawco, z prawnikami z pańskiego pokolenia, bo ja nie jestem prawnikiem, a mam taki
zwyczaj, że… Nie znam się na wszystkim, a jak
się nie znam, to zapraszam ludzi, którzy się na
tym znają.
Moje pierwsze pytanie jest takie. Minister
sprawiedliwości będzie miał pełną dowolność
co do przedłużenia sprawowania urzędu sędziowskiego i tym samym będzie mógł odmówić
np. nielubianemu sędziemu prawa do pracowania
po osiągnięciu wieku emerytalnego. Czy według
pana, Panie Senatorze, Panie Marszałku, będą
ściśle określone reguły, czy będzie to tylko widzimisię pana ministra? Ponadto przypominam,
że jednak, jak dobrze jest zapisane w konstytucji,
sędziowie są nieusuwalni. To jest moje pierwsze
pytanie.
Moje drugie pytanie jest takie: co konkretnie
minister sprawiedliwości, według pańskiej wiedzy, będzie rozumiał przez uporczywe niewywiązywanie się z obowiązków służbowych? Czy może
szczególnie niską efektywność działań w zakresie
pełnionego nadzoru administracyjnego lub np. organizacji pracy w sądzie bądź w sądach niższych,
co będzie przesłanką umożliwiającą odwołanie prezesa lub wiceprezesa sądu także w czasie trwania
kadencji?
I moje ostatnie pytanie. Minister sprawiedliwości w ciągu pół roku od wejścia ustawy w życie
będzie mógł odwołać wszystkich prezesów i wiceprezesów sądów powszechnych, także bez podania
przyczyny, i na ich miejsce powołać samodzielnie
innych, nowych. W jaki sposób w przypadku tego
punktu zostanie zagwarantowana, według pańskiej wiedzy, niezależność sądów i jak ma się to
do trójpodziału władz? Stanowi to według prawników w pańskim wieku naruszenie konstytucji.
Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SENATOR
MAREK PĘK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, szczegółowo nie umiem się
odnieść do tego pytania, bo trzeba by o to zapytać przedstawiciela ministra, jak minister sobie
wyobraża te kryteria, ale rzeczywiście był przedmiotem dyskusji ten katalog z art. 107 dotyczący
odpowiedzialności dyscyplinarnej. Tu również
chciałbym powiedzieć, że traktowanie tych przepisów jako szczególne niejasnych i niemożliwych do
precyzyjnego wyinterpretowania jest nieporozumieniem. Takie określenia jak uchybienie godności
urzędu, oczywista i rażąca obraza przepisów prawa
czy działania lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie organów
wymiaru sprawiedliwości pojawiają się w przepisach i rolą orzecznictwa, rolą doktryny prawniczej jest nadanie im jakiejś treści interpretacyjnej.
Jeszcze raz to podkreślam: wszystko jest kwestią
wykładni, ale nie wydaje mi się, ażeby katalog, który mamy w tej ostatecznej wersji ustawy, był jakiś
szczególnie niejasny i skomplikowany, a dodatkowo jeszcze jakiś szczególnie rozbudowany. Tutaj
wracam do wczorajszego posiedzenia komisji, na
którym pan minister Warchoł przedstawiał bardzo
rozbudowane katalogi deliktów dyscyplinarnych
obowiązujących w prawie europejskim czy w prawodawstwach państw członków Unii Europejskiej,
no i tam na pewno również i doktryna, i orzecznictwo, i pewien obyczaj, i praktyka doprecyzowują
te kryteria.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Ujazdowski ma pytanie do pana
senatora, marszałka Pęka i do pani marszałek
Morawskiej-Staneckiej, tak że bardzo prosimy panią marszałek.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
W istocie mam 2 pytania do pani marszałek
Morawskiej-Staneckiej.
Pierwsze. Rdzeniem tego projektu, tej ustawy
uchwalonej przez Sejm jest dążność do stosowania
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sankcji wobec sędziów za orzeczenia dotyczące statusu sędziów czy, ściśle rzecz biorąc, procedury poprzedzającej wniosek KRS o powołanie sędziego
i samej decyzji prezydenta, samego aktu. Czy pani
marszałek może powiedzieć, czy w trakcie procesu legislacyjnego w komisji ujawniono praktyki
stosowania analogicznych sankcji w krajach Unii
Europejskiej i czy kiedykolwiek miały miejsce protesty w innych państwach Unii Europejskiej z tego
powodu?
I pytanie drugie. Czy po wczorajszych wyjaśnieniach rządu możemy przyjąć, iż rząd interpretuje
tę ustawę w ten sposób, że możliwe jest stosowanie sankcji dyscyplinarnych za ocenę legalności postępowania przed KRS poprzedzających wniosek,
chociaż w kluczowym artykule tej ustawy, art. 42,
nie istnieje odniesienie do procedury podejmowanej przez KRS?
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo…
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Istnieje
sprzeczność między ustanowieniem deliktów a artykułem kreślącym przepis od strony materialnej.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani Marszałek, proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Generalnie na posiedzeniach komisji, jakie
się odbywały, były zadawane pytania odnośnie
do karania dyscyplinarnego sędziów i wszyscy
przedstawiciele – zwłaszcza chodziło o Niemcy
i o Francję, bo na te kraje najczęściej przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości się powoływali – wyraźnie powiedzieli, że absolutnie nie było
żadnych takich sytuacji i że sędziowie w tamtych
krajach odpowiadają za rażące naruszenie prawa,
i to jest podstawowy delikt. A generalnie na pewno
w żadnej sytuacji, kiedy jest orzecznictwo sędziego, kiedy sędzia wydaje wyrok, orzeczenie merytoryczne, nie ma odpowiedzialności dyscyplinarnej.
I wbrew temu, co wczoraj… Bo wczoraj w komisji również była dyskusja na ten temat i pani minister wyraźnie powiedziała, że zadanie pytania
prejudycjalnego jest jakby obowiązkiem sędziego,
jeżeli ma wątpliwości co do interpretacji prawa

unijnego, i że absolutnie za takie pytania prejudycjalne sędziowie nie będą karani. Pani minister
akurat nie potrafiła odnieść się do tych przykładów, które ja podałam, one były trochę wcześniejsze, ale dzisiaj mogę jeszcze wskazać, że zaraz
po orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej skład 3-osobowy Sądu Apelacyjnego
w Katowicach również zadał Sądowi Najwyższemu
pytanie prejudycjalne odnośnie do jednego sędziego sądu okręgowego w sprawie, którą sąd
apelacyjny rozpatrywał. I tutaj też poszły wnioski o postępowania dyscyplinarne wobec tych
sędziów, jak również wnioski do prokuratora.
I to jest najgorsze.
Trzeba jeszcze zwrócić uwagę – to w czasie prac w komisji również podnoszono – że
bodajże 16 grudnia, czyli jeszcze w ogóle przed
uchwaleniem omawianej ustawy, z Ministerstwa
Sprawiedliwości… Prokurator krajowy wysłał takie pisma do prokuratorów odnośnie do, można
powiedzieć, monitorowania przypadków, kiedy
sędziowie kwestionują skuteczność powołania,
powołanie przez Krajową Radę Sądownictwa
innych sędziów. Chociaż tej ustawy jeszcze nie
było. Czyli w zasadzie te działania były jakby
pozaprawne.
Odnośnie do art. 42… Ten artykuł również był
przedmiotem dyskusji, ponieważ sędziowie sądów
administracyjnych zwrócili uwagę, że generalnie
ich obowiązek kontroli… Bo to nie jest tylko kwestia sądów. „Niedopuszczalne jest kwestionowanie
umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa”. I w takiej sytuacji… Akurat
1/3 spraw sądów administracyjnych to są sprawy,
w których te sądy właśnie kontrolują umocowanie
organów państwa. I generalnie ten przepis mógłby
doprowadzić do tego, że każde uchylenie decyzji,
nawet ministra, wojewody przez sąd administracyjny może implikować odpowiedzialność dyscyplinarną. Kwestia tego art. 42a właśnie w taki
sposób wygląda.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Krzysztof Brejza.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Ja jeszcze do pana przewodniczącego Pęka mam pytanie,
zgłaszałem to.)
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MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI

A, to przepraszam.
Bardzo proszę.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Do pana senatora.
Nie zadawałbym tego pytania, gdyby nie systematyczne odwoływanie się do wzorców francuskich, z czego…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Do
pana senatora, tak?)
Tak, do pana senatora.
…Chyba generał de Gaulle nie byłby nadmiernie zadowolony. Chciałbym zapytać, ponieważ
ta kwestia pojawiła się w pana sprawozdaniu.
Czy pan może powiedzieć Wysokiemu Senatowi,
czy reprezentacje sędziów i prokuratorów
w Naczelnej Radzie Sądownictwa V Republiki
Francuskiej wybierają prokuratorzy i sędziowie
mocą swobodnych decyzji korporacyjnych, czy powołuje ich minister czy parlament?
SENATOR
MAREK PĘK
No, niestety, nie odpowiem panu na takie pytanie. Musiałbym mieć przed sobą opracowanie.
Ja nie jestem ekspertem z tego zakresu, bardziej
mówię, że to członkowie rządu powoływali się na
model francuski.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Oni podejmują tę decyzję, wybierają na mocy własnych
decyzji korporacyjnych. I dlatego mam prośbę, żebyście państwo nie posługiwali się wzorcami zachodnimi czy obcymi, jeśli nie macie pełnej wiedzy
na ten temat.)
No dobrze, ale, Panie Senatorze, jeśli pan marszałek pozwoli, ja króciutko…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie prowadźcie
panowie dialogu…)
Nie, nie, ja tylko odpowiem…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę krótko
odpowiedzieć.)
Tak, bardzo krótko.
Powtórzę tak naprawdę to, co powiedziałem.
Nie chodzi o to, że my się powołujemy na przepisy
francuskie i mówimy, że chcemy zrobić tak samo.
Mamy prawo ukształtować to wszystko według
swojego modelu. Niemniej jednak możemy szukać pewnych analogii, pewnych porównań. I tyle.

No, nie będę prowadził polemiki, ale nasz model musi być zgodny z modelem europejskim.
On może być nasz…
(Senator Rafał Ambrozik: Nie ma modelu
europejskiego.)
…ale musi być zgodny…
(Senator Marek Pęk: Ale nie ma modelu
europejskiego.)
No, to jeszcze wyjdzie w dyskusji. Niemniej jednak są pewne zasady.
(Senator Marek Pęk: W traktatach nie ma.)
Pan senator Krzysztof Brejza zadaje pytanie
pani senator Morawskiej-Staneckiej.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Pani Marszałek, bardzo istotną zasadą prawa
jest, po zasadzie rzetelności, zasada stabilności systemu, też stabilności zmian. To jest, jak wiemy, już
dziesiąta nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym
w ciągu ostatnich 4 lat.
Czy w opinii pani marszałek taka inicjatywa narusza zasadę stabilności i czy ustawa ustrojowa,
ustawa tak istotna jak ustawa o Sądzie Najwyższym
powinna podlegać tylu nowelizacjom w takim trybie, w taki sposób, bez opinii, bez konsultacji, przeprowadzanym w tak krótkim czasie?
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
To właśnie komisje cały czas podczas swoich
obrad najbardziej zwracały na to uwagę. Zresztą
zarówno w opinii Biura Analiz Sejmowych, jak
i w opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu
zaakcentowane było to, że ustawa, która ma charakter ustrojowy, musi być procedowana z największą ostrożnością, ponieważ bardzo częste zmiany…
Tu najpierw mówię o zmianach, o liczbie zmian,
bo to bodajże dziesiąta nowelizacja w ciągu ostatnich nieomal 5 lat. Faktycznie każda z takich ustaw
musi być procedowana szczególnie ostrożnie,
właśnie w sytuacji takich zmian, z zachowaniem
zasad rzetelnej legislacji. My na te zasady zwróciliśmy uwagę w swoim sprawozdaniu, wskazując,
że to… Bo takie działanie może zachwiać zaufanie
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obywatela do państwa. Obywatel nie może ciągle
się zastanawiać, czy obowiązuje ta ustawa, czy już
obowiązuje inna. Sąd też musi działać stabilnie.
Proszę zwrócić uwagę na to, że w sądzie postępowanie sądowe trwa przeciętnie nie 2 miesiące czy
3 miesiące, ale czasami trwa kilka lat, no a w takiej
sytuacji w ciągu jednego postępowania sądowego
obywatela kilkakrotnie może zmienić się ustrój
sądu. To jest niedopuszczalne w państwie prawa.
I na to zwracaliśmy uwagę.
Zwracaliśmy uwagę także na to, że zasada
stabilnej legislacji polega również na tym, że takie ustawy trzeba procedować w sposób prawidłowy, czyli powinien tu być projekt rządowy…
No, my doskonale wiemy, że ten projekt powstał
w Ministerstwie Sprawiedliwości. I taki projekt
powinien być poddany szczegółowym konsultacjom społecznym, powinien być poddany opiniowaniu przez ekspertów. Pan minister Kaleta…
Ja się bardzo cieszę, że pan minister jest tu dziś,
dlatego że wczoraj na posiedzeniu komisji obiecał,
że przyniesie opinie prawne wybitnych specjalistów, które zostały w związku z tą ustawą przekazane Ministerstwu Sprawiedliwości. I ja celowo
wymieniłam w sprawozdaniu komisji wszystkie
opinie, które Senat zgromadził – oczywiście połowa tych opinii była dostępna również w czasie
obrad Sejmu, dla posłów – dlatego że to właśnie
Senat usiłował zrobić to, czego nie zrobił Sejm.
Mianowicie Sejm nad żadną z tych opinii się nie
pochylił. A my prowadziliśmy dyskusje, debaty w komisjach – nie tylko w 2 połączonych, ale
również w trzeciej, dlatego że jesteśmy członkiem
Unii Europejskiej i jako państwo członkowskie Unii
Europejskiej, z woli naszych obywateli… Bo to nasi
obywatele w referendum…
W ciągu 29 czy 30 lat niepodległości nie mieliśmy zbyt wielu referendów, a akurat w sprawie
przystąpienia do Unii Europejskiej mieliśmy referendum. I nasi obywatele zdecydowali o tym,
że będziemy członkiem wspólnoty europejskiej.
Nasi obywatele za tym zagłosowali. I my jako
ustawodawca w tym momencie mamy obowiązek
przestrzegać prawa unijnego po to, aby nasi obywatele mieli pewność, że żaden europejski organ
i żaden europejski sąd nie zakwestionuje wyroku polskiego sądu. Przecież my nie robiliśmy tego
wszystkiego po to, żeby – jak czasami słyszymy
ze strony Prawa i Sprawiedliwości – wprowadzić
obstrukcję. Nie. My dbamy o interesy naszych obywateli. Bo nasi obywatele, choć jeszcze tego nie
czują… Bo człowiek nie ma kontaktów z sądem

co miesiąc – no, chyba że jest adwokatem. Ja byłam, więc miałam często taki kontakt. Ale zwykły
człowiek, zwykły klient przychodzi do adwokata
raz, może 2 razy w życiu, i on dzisiaj nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje będzie miała
ustawa, którą my tutaj dzisiaj procedujemy. On sobie w ogóle nie zdaje sprawy z tego, że np. jeżeli…
Pan senator też tutaj podawał przykłady. Dzisiaj
w Polsce bardzo dużo jest małżeństw osób z różnych krajów, obywatele polscy zawierają związki
małżeńskie z obywatelami innych krajów. Jeżeli
takie małżeństwo będzie miało dzieci, a będzie
się musiało rozwieść, polski rząd orzeknie o rozwodzie, czyli o ustaniu tego małżeństwa, i przyzna opiekę nad dziećmi jednemu z małżonków,
np. temu, który jest obywatelem polskim, a drugi
małżonek wyjedzie do swojego kraju i nie będzie
respektował, nie będzie się zgadzał z tym wyrokiem, bo tak często bywa – zawsze jedna strona
jest zadowolona, a druga nie – i wystąpi o przyznanie opieki na dziećmi sobie… Wówczas sąd we
Francji, w Niemczech, w Austrii, w każdym innym
kraju stwierdzi, że orzeczenie polskiego sądu według niego jest bezskuteczne, ponieważ sądy polskie nie zapewniają ochrony prawnej, ponieważ
nie stosują prawa Unii Europejskiej, a sędziowie
nie są powoływani tak, jak to stwierdził Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I o takie sprawy tu chodzi. Jeżeli polscy przedsiębiorcy – to
pewna dygresja – z których żyjemy, bo żyjemy
z podatków naszych obywateli… Pracujemy, a podatki naszych obywateli są źródłem przychodu
państwa. Jeżeli ci nasi obywatele, którzy prowadzą działalność gospodarczą, będą się procesowali z przedsiębiorcami z innych krajów i polski
sąd wyda wyrok, to ten wyrok trzeba będzie wyegzekwować, a organ egzekucyjny we Francji,
w Hiszpanii czy w Niemczech powie: nie, ten wyrok nie jest wydany przez sąd Unii Europejskiej.
Kto wtedy na tym ucierpi? Obywatel. To nie dla
sędziów jest to prawo, tylko dla obywateli.
Pan senator kilkukrotnie zarzucił, że… Ja przypominam, że sędziowie nie prowadzą działalności politycznej. Każdy sędzia składa ślubowanie
i w tym ślubowaniu jest zobowiązanie do stania
na straży prawa. To w jaki sposób inaczej, mając
pełną świadomość tego, że prawo jest łamane i że
ten obywatel jest wypychany spod parasola prawnego, ma zaprotestować? Tylko w ten sposób.
I jeszcze jedna kwestia, o której powiedzieli ci specjaliści z zagranicy właśnie. Sędziowie
za granicą wypowiadają się na tematy, które są
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związane z wymiarem sprawiedliwości, z praworządnością i z prawem. No, generalnie wszystko,
każde zagadnienie jest w jakiejś mierze działalnością polityczną. Jeżeli Sejm czy Senat stanowi prawo, to można powiedzieć, że mówienie o każdej
ustawie, nawet o kodeksie postępowania cywilnego, jest kwestią polityczną. Jeżeli sędzia powie, że
przepis jest uchwalony nieprawidłowo, np. przepis
kodeksu postępowania cywilnego albo przepis ustawy o kosztach sądowych, który notabene w sierpniu
zmienił się w taki sposób, że obywatel za postępowanie ugodowe zamiast 300 zł będzie płacił czasami
nawet 50 tysięcy… Sędziemu się może to nie podobać, w związku z czym… Biorąc pod uwagę argumenty pana senatora, moglibyśmy powiedzieć, że
to też byłaby działalność polityczna, no bo kwestionuje się prawo, które ustanowili politycy. Sędziowie
stoją na straży praworządności. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani senator Gorgoń-Komor ma pytanie do
pana marszałka Pęka.
SENATOR
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja miałam pytanie też do pani senator, ale pani
senator wyczerpująco przedstawiła argumenty na
temat tego, co dobrego z procedowanej ustawy wynika dla ludzi, a co nie. Ja chciałabym… To zostało
już przekazane naszym wyborcom.
Mam pytanie do pana senatora Marka Pęka,
który też jest prawnikiem. Od czasu posiedzenia
Komisji Ustawodawczej po dzisiejszy dzień wysłuchuję różnych wypowiedzi zarówno przedstawicieli ministerstwa, czyli pana ministra Kalety i pana…
Bardzo są zbieżne te wypowiedzi. Używacie państwo głównie 2 słów: anarchia i kasta. Jest pan
prawnikiem, a nazywa pan swoich kolegów sędziów, którzy kończyli polskie uczelnie, uczyli się,
kształcili i pracują na rzecz polskich sądów, w państwie 30 lat po uzyskaniu niepodległości i obaleniu władzy komunistycznej… I ciągle państwo ich
obrażacie. Ja się z tym nie mogę zgodzić, chociaż
jestem reprezentantem innego wolnego zawodu, jestem lekarzem. I jeszcze dzisiaj pan podważył kompetencje samorządu zawodowego, który
też jest osiągnięciem: samorządu adwokackiego.

Nie zgadzam się z tym absolutnie, gdyż pan trafia
do opinii publicznej i pokazuje pan, że wszystkie te
zawody to właśnie są jakieś wyłączone zawody, które nie działają na rzecz społeczeństwa. Bardzo proszę powiedzieć, co panem kieruje jako prawnikiem,
bo te wypowiedzi zarówno przedstawicieli rządu,
jak i pana są bardzo zbieżne. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo.
SENATOR
MAREK PĘK
Pani Senator, musiałaby pani doprecyzować,
w którym momencie podważyłem kompetencje
samorządu adwokackiego, bo nie przypominam
sobie…
SENATOR
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR
W trakcie sprawozdania, które nie było do końca sprawozdaniem, bo mówił pan o naszej stronie, że używamy tutaj propagandy. A ja wiele takich
pana wypowiedzi słyszałam, które też są trochę
propagandowe i uderzają w nas. Ale, niestety, samorząd adwokacki to jest samorząd zawodowy.
(Senator Marek Pęk: Ale…)
I tutaj pan też…
(Senator Marek Pęk: No dobrze, Pani…)
Jeżeli byli obecni eksperci na posiedzeniach komisji, co – jak rozumiem, bo pan już jest którąś
kadencję, ja jestem pierwszą – wcześniej nie było
praktykowane…
(Senator Marek Pęk: Było.)
…w zakresie zarówno wiedzy medycznej, jak
i wiedzy prawniczej…
(Senator Marek Pęk: Ale…)
Przepraszam, proszę mi nie przeszkadzać.
Obowiązują nas opinie ekspertów. Obowiązują nas,
bo to nie są ludzie znikąd…
(Senator Robert Mamątow: Nic takiego nie obowiązuje.)
…to są wykładowcy polskiego prawa na polskich
uczelniach.
(Poruszenie na sali)
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SENATOR
MAREK PĘK

SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY

Dobrze, Pani Senator, spróbuję…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo.)
…chociaż ciśnie mi się na usta taka złośliwość…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Bez złośliwości, proszę.)
…słynnego jurysty rzymskiego, Celsusa, który
mówił w takich sytuacjach: albo ja nie rozumiem,
o co pani mnie pyta, albo pytanie pani jest bardzo
głupie. Ale…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
Straszne to jest!)
(Głos z sali: O!)
Ale to…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: To pan nie
rozumie.)
Bo, nie wiem…
(Głos z sali: Dokładnie…)
Bo, nie wiem, pani mi zarzuci za chwilę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze Sprawozdawco, lepiej…)
…że jestem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie musi
pan odpowiadać na wszystkie pytania.)
No dobrze, ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Lepiej,
by pan nie odpowiadał…)
Ale co do pierwszego pytania, dlaczego ja nazywam sędziów kastą, to ja tylko cytuję słynną,
symboliczną wypowiedź, która weszła już do kanonu pewnej debaty o praworządności. Chodzi
o wypowiedź pani sędzi – ona jeszcze doprecyzowała, że jest członkiem nadzwyczajnej kasty,
która pragnie zemsty. Jeżeli to jest wypowiedź
uprawniona, uzasadniona, mieszcząca się w granicach kultury sporu politycznego i prawnego, to
ja jak najbardziej – bo tylko to sobie przypominam
– mogę określić opinię okręgowej rady adwokackiej jako manifest polityczny pełen absurdalnych
odniesień dzisiejszej sytuacji do sytuacji ze stanu
wojennego.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Wojciech Konieczny. Proszę
bardzo.

Dziękuję bardzo.
Ja do pana posła sprawozdawcy…
(Senator Marek Pęk: Senatora.)
Senatora, przepraszam.
Mam pytanie o art. 137 §1 pkty 2 i 4. Otóż
pkty 2 i 4 zakładają karanie w postaci usunięcia
z urzędu lub przeniesienia. Nie ma tam kary nagany, upomnienia, czyli lżejszych kar. I moje pytanie: jakie intencje przyświecały twórcom tego
przepisu? W przypadku innych deliktów, takich
bardziej oczywistych i rażących, jak np. naruszenie godności urzędu czy obraza przepisów prawa, są dopuszczalne kary upomnienia i nagany,
a w przypadku tych 2 punktów… Jeden już był
przytaczany, czyli „działania lub zaniechania
mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury”. I drugi: działania publiczne o charakterze
politycznym. One są tak ostro napiętnowane,
że mogą być karane tylko takimi ciężkimi karami.
Dotyczy to prokuratorów. Jak wiadomo, sądownictwo prokuratorskie, że tak powiem, jest w rękach prokuratora generalnego i to karanie jest
bardzo ostre. Jakie są intencje tego, że w przypadku innych, gorszych przewinień są lżejsze kary,
a tutaj od razu jest to tak mocno postawione? Jakie
były intencje?
I drugie moje krótkie pytanie: dlaczego prokuratorzy muszą zgłaszać przynależność do stowarzyszeń? Jest to pewne ograniczenie wolności
konstytucyjnych, które są. Można ograniczyć
te wolności, ale trzeba wskazać istotny powód.
I chciałbym się dowiedzieć, jaki jest powód tego,
że ograniczamy taką swobodę przynależności do
stowarzyszeń. Bo tutaj mamy kilka możliwości. Jest
tak, jeżeli zagrożone jest bezpieczeństwo państwa
– a jeżeli tak, to proszę powiedzieć, w jaki sposób
jedyne działające stowarzyszenie prokuratorów
narusza bezpieczeństwo państwa – porządek publiczny, ochrona środowiska, zdrowia, moralności publicznej, ewentualnie narusza to wolności
i prawa innych osób. To są przypadki zapisane
w konstytucji, kiedy możemy domagać się takiego ograniczenia i powiedzmy, że np. mamy taką
inwigilacyjną kontrolę tego, kto należy do jakiego
stowarzyszenia.
A więc mam takie 2 pytania. Po pierwsze, dlaczego takie ciężkie kary, a po drugie, które z tych
zachodzących w konstytucji możliwości zostały
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spełnione przez jedyne stowarzyszenie prokuratorów działające w Polsce. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, o intencji ustawodawcy czy
projektodawcy to może nie będę się wypowiadał.
We własnym imieniu mogę powiedzieć tyle – i to
chyba też wybrzmiało na posiedzeniu komisji
– że po prostu prokuratorom wolno dużo mniej niż
zwykłym obywatelom. Poza tym prokurator to nie
jest sędzia, więc takich gwarancji konstytucyjnych
odnoszących się do sędziów nie można analogicznie przypisywać prokuratorom. Mnie się przypomina dyskusja sprzed 4 lat, kiedy zmienialiśmy
prawo o prokuraturze. Tam bardzo wyraźnie było
podkreślone, że prokurator nie korzysta z przymiotu niezawisłości, a niezależność prokuratorska to jest coś innego niż niezależność sędziowska.
Wydaje mi się, że tylko tak potrafię to uzasadnić.
Po prostu prokurator to jednak jest człowiek, któremu w pewnych obszarach wolno mniej niż takiemu
przeciętnemu obywatelowi.
(Senator Wojciech Konieczny: Przepraszam bardzo, ale…)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Pan chce jeszcze dookreślić, tak?
(Senator Wojciech Konieczny: To drugie pytanie. To znaczy chodzi o to, które z tych zachodzących możliwości zaistniały w przypadku tego
ograniczania…)
(Senator Marek Pęk: Ja nie bardzo rozumiem
to pytanie. Musiałbym się po prostu pochylić nad
tymi ustawami. W tym momencie nawet nie mogę
znaleźć tego przepisu.)
Proszę.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
To znaczy… Przepraszam, tutaj chodzi głównie
o przepisy konstytucji. Stosownie do art. 31 ust. 3

konstytucji: „Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być
ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy
są konieczne w demokratycznym państwie dla
jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego,
bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób”.
Z kolei art. 51 ust. 2 stwierdza: „Władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić, udostępniać
innych informacji o obywatelach niż niezbędne
w demokratycznym państwie prawnym”. Musiał
zajść któryś z tych przypadków opisanych w konstytucji, skoro jest takie zbieranie informacji
o stowarzyszeniach.
SENATOR
MAREK PĘK
Dobrze. Panie Senatorze, możemy długo prowadzić tę rozmowę… No, ja nie jestem w stanie
w tym momencie precyzyjnie odpowiedzieć na to
pytanie. To się czasem zdarza sprawozdawcom.
Bardzo bym prosił, żeby pan to pytanie przekierował do przedstawicieli ministerstwa, którzy będą
po mnie występować. Oni na pewno dużo bardziej
szczegółowo znają te wszystkie przepisy. Ja w tym
momencie po prostu nie jestem w stanie tak się
skupić.
(Głos z sali: Oni podobno nie są autorami.)
Ale w imieniu rządu mają prawo wypowiedzieć
się na temat treści tej ustawy. To też jest obyczaj
parlamentarny.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wiesław Dobkowski.
SENATOR
WIESŁAW DOBKOWSKI
Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do pani marszałek sprawozdawcy…
(Rozmowy na sali)
Pani Marszałek, tu jestem.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: A, tak,
tak, już widzę.)
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Pani Marszałek, mam pytanie. Na jakiej podstawie pani marszałek twierdzi, że Polska musi
się dostosować, tak jakby polskie prawo było niższej rangi w stosunku do prawa Unii Europejskiej?
A np. Niemcy ustalili, że ich konstytucja jest ważniejsza, jest przed prawem Unii Europejskiej.
Czy Polska jest traktowana w Unii Europejskiej
inaczej niż inne kraje? To pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Na jakiej podstawie pani marszałek twierdzi w sprawozdaniu, że Polska może
ponieść, powiedzmy, jakieś sankcje, różnego
typu sankcje, konsekwencje, jeżeli nie dostosuje
się do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej? Może być m.in. pozbawiona środków finansowych z Europy. Na jakiej podstawie?
Czy są na to jakieś przepisy, czy ktoś w ogóle zagroził takimi konsekwencjami?
No i jeszcze trzecie pytanie. Jak pani interpretuje zapis konstytucji dotyczący działalności
publicznej sędziów? Chodzi mi o art. 178 ust. 3:
„Sędzia nie może należeć do partii politycznej,
związku zawodowego ani prowadzić działalności publicznej nie dającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”.
Chodzi mi głównie o tę drugą część: „prowadzić
działalności publicznej”. Czy sędziowie mogą się
spotykać z szefami partii politycznych i uzgadniać
z nimi pewne rzeczy, co wielokrotnie widziałem
w telewizji, czy też raczej powinni unikać takich
spotkań i brania udziału w demonstracjach politycznych wspólnie z politykami jednej partii politycznej? Dziękuję.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję za te pytania, Panie Senatorze.
Odpowiem na pytanie pierwsze… tzn. na pytanie
pierwsze i drugie w zasadzie razem.
Prawo w Polsce to nie tylko prawo ustalane
przez nasz Sejm i Senat. To również prawo Unii
Europejskiej i prawo międzynarodowe w takim zakresie, w jakim Polska jest sygnatariuszem umów
międzynarodowych. Wynika to bezpośrednio
z konstytucji, art. 9 konstytucji stanowi, że Polska
przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Innymi słowy, zawsze w momencie, kiedy
Rzeczpospolita Polska zawiera jakąś umowę międzynarodową i przekazuje część swoich kompetencji innemu organowi, musi tę umowę włączyć
w nasz system prawny. Art. 90 ust. 1 konstytucji

mówi o tym, że Rzeczpospolita Polska może na
podstawie umowy międzynarodowej przekazać
organizacji międzynarodowej lub organowi międzynarodowemu kompetencje organów władzy
państwowej w niektórych sprawach, a art. 91
ust. 1 konstytucji stanowi: „Ratyfikowana umowa
międzynarodowa, po jej ogłoszeniu w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, stanowi część
krajowego porządku prawnego i jest bezpośrednio stosowana, chyba że jej stosowanie jest uzależnione od wydania ustawy”. Najważniejsze w tej
układance są 2 kolejne ustępy art. 91, czyli ust. 2
i ust. 3. Ust. 2 mówi: „Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą wyrażoną
w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli ustawy nie da się pogodzić z umową”. Czyli
na obszarze Polski funkcjonują jakby 3 systemy
prawne: prawo polskie, prawo Unii Europejskiej
i prawo międzynarodowe w określonym zakresie.
I teraz, Panie Senatorze… Kiedy Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, przyjęła na siebie zobowiązanie do przestrzegania prawa unijnego.
Ja jako prawnik pamiętam tę sytuację, ponieważ
interesowałam się tym, że przez całe lata dziewięćdziesiąte, od kiedy w ogóle wyraziliśmy chęć
przystąpienia do Unii Europejskiej, zmienialiśmy
nasz system prawny i dostosowywaliśmy go do
prawa Unii Europejskiej. Dopiero wtedy, kiedy dostosowaliśmy ten system prawny w takim zakresie, w jakim Unia wymagała, i osiągnęliśmy taki
poziom ochrony prawnej, jakiego Unia wymagała,
mogliśmy przystąpić do Unii Europejskiej. Ja tutaj
z przykrością skonstatuję, że po 2015 r. być może
nikt by nas nie przyjął do tej Unii Europejskiej,
bo to prawo już nie ma takiej jakości, jaką miało przed naszą akcesją do Unii Europejskiej. Tak
że w sytuacji, gdy my przystąpiliśmy do Unii
Europejskiej, obowiązuje nas prawo unijne na
zasadzie pierwszeństwa. Stwierdził to również
Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 2005 r., który
przytaczałam w sprawozdaniu. Prawo pierwszeństwa prawa unijnego oznacza ni mniej, ni więcej
tylko to, że jeżeli Polski parlament uchwali ustawę sprzeczną z prawem Unii Europejskiej, to polski sąd i polski urząd mają prawo, jeżeli istnieje
kolizja, pominąć tę ustawę, która jest sprzeczna
z prawem Unii Europejskiej. Dlaczego tak jest?
Dlatego, że nałożyliśmy na siebie takie zobowiązania i musimy te zobowiązania respektować.
Te zobowiązania wynikają z traktatów, z Traktatu
o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej.
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Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
to jest organ, który służy przede wszystkim interpretacji prawa unijnego na wniosek krajów, które do tej Unii Europejskiej należą, ale również do
stwierdzania naruszenia prawa unijnego przez
jakiś kraj. Komisja Europejska może w przypadku stwierdzenia takiego naruszenia zwrócić się
do trybunału o wszczęcie postępowania. To było
zawarte w drugim pytaniu. Te wszystkie kwestie
mogą się okazać skutkiem takiego postępowania.
Mieliśmy już takie sytuacje w przypadku puszczy.
Pan senator na pewno pamięta, że było postanowienie zabezpieczające i wówczas rząd wstrzymał
wycinkę puszczy, ponieważ było tam zagrożenie,
groźba sankcji.
Prawo unijne korzysta z pierwszeństwa, czy
nam się to podoba, czy nie, a sądy polskie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej są również sądami Unii Europejskiej. I dlatego właśnie organy
Unii Europejskiej mają w jakimś sensie obowiązek
interesować się tym, czy sądy polskie są niezawisłe
i niezależne w rozumieniu nie tylko traktatów, ale
również europejskiej konwencji o ochronie praw
człowieka i wszystkich dokumentów Rady Europy,
której też na własne życzenie jesteśmy członkiem.
Ja państwu przypominam, że Unia Europejska
to nie tylko Polska, to są również inne kraje.
Obywatele innych krajów, jeżeli polskie sądy będą
wydawały wobec nich wyroki, również muszą mieć
pewność, że te wyroki będą wydawane przez sądy
niezależne i niezawisłe. To się nie kłóci z konstytucją, to jest przedmiotem naszego prawa.
Przypomnę jeszcze jedno. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej od wielu lat wydaje wyroki w sprawach polskich obywateli. Przypomnę
niedawny wyrok, który państwo doskonale powinni
pamiętać, wyrok dotyczący frankowiczów. Kiedy
polskie sądy nie za bardzo wiedziały… Oczywiście
państwo w kampanii wyborczej w 2015 r. obiecywali, również pan prezydent obiecywał, że zajmiecie się problemami frankowiczów, a problemy
frankowiczów rozwiązał tak naprawdę Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Dopiero po
orzeczeniu trybunału, które było jakby zainicjowane pytaniami prejudycjalnymi, polskie sądy zaczęły
wydawać wyroki korzystne dla frankowiczów.
Tak samo było w przypadku przepisów podatkowych. Bardzo często jest tak… To dotyczyło przedsiębiorców. Wielu moich klientów
w mojej poprzedniej działalności korzystało z tego,
że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
zinterpretował przepisy podatkowe. Dotyczyło to

zwłaszcza przepisów o podatku od towarów i usług,
które są niezwykle skomplikowane. Na początku,
wtedy, kiedy zmieniła się ustawa o VAT, bardzo często organy skarbowe w Polsce nadinterpretowywały
przepisy prawa VAT-owskiego, nie stosując wszystkich dyrektyw Unii Europejskiej. Wówczas polscy
obywatele zwracali się do trybunału i on orzekał.
Ten trybunał wydał dla Polski bardzo wiele bardzo
korzystnych orzeczeń. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Rafał Ambrozik zadaje pytania.
(Senator Wiesław Dobkowski: Nie na wszystkie
pytania otrzymałem odpowiedzi.)
To proszę…
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
A, jeszcze to ostatnie pytanie. Tak.
(Senator Wiesław Dobkowski: I jeszcze pytanie…)
O działalności… Zapomniałam.
(Senator Wiesław Dobkowski: Zwracam uwagę, że ratyfikowane umowy międzynarodowe…
Jest jeszcze sprawa dotycząca Republiki Federalnej
Niemiec. Czy oni mają inny status niż Polska? Oni
twierdzą, że ich konstytucja jest ważniejsza niż…)
Ale oni…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo.)
Ja nie znam konstytucji Niemiec, od razu to
powiem.
(Senator Wiesław Dobkowski: Trybunał niemiecki tak stwierdził.)
Nie mogą tak twierdzić. Zarówno Polska, jak
i Niemcy, jak i Francję, wszystkie 28 krajów Unii
Europejskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa
prawa unijnego. Ona obowiązuje wszystkie kraje,
które są w Unii Europejskiej.
Ja jeszcze zapomniałam o tym trzecim pytaniu.
To było pytanie odnoszące się do zakazu prowadzenia przez sędziego działalności politycznej. Tak?
(Głos z sali: Tak.)
No, Panie Senatorze, oczywiście sędzia w swoim postępowaniu powinien wykazywać wstrzemięźliwość, jeżeli chodzi o działalność polityczną,
dlatego w Polsce sędziowie nie mogą być członkami
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partii politycznych. Ale, tak jak już mówiłam, odpowiadając na poprzednie pytanie, sędziowie mają
też pewne obowiązki w zakresie ochrony prawnej
i, przede wszystkim, sędziowie mają obowiązek
stania na straży praworządności. I protestowanie przeciwko ustawom, które łamią praworządność, mieści się, w mojej ocenie, w ramach tego
obowiązku.
A jeżeli chodzi o kwestie towarzyskie, Panie
Senatorze, no to ja nie będę mówić o największym
odkryciu towarzyskim pana prezesa. Zdaje się, też
sędzia, tylko że innego trybunału. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
I teraz pan senator Rafał Ambrozik.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, padło pytanie dotyczące sytuacji prawnej sędziów w Niemczech. Przytoczę
art. 95 konstytucji niemieckiej. „W zakresie sądownictwa powszechnego, administracyjnego, finansowego, pracy i spraw socjalnych Federacja tworzy
jako trybunały najwyższe: Trybunał Federalny,
Federalny Sąd Administracyjny, Federalny Trybunał
Obrachunkowy, Federalny Sąd Pracy i Federalny
Sąd Socjalny”. I pkt 2: „O powołaniu sędziów tych
trybunałów decyduje właściwy dla danego zakresu
spraw minister federalny wraz z komisją do spraw
powoływania sędziów, składającą się z właściwych
dla danego zakresu spraw ministrów krajowych
i członków wybieranych w równej liczbie przez
Bundestag”. Nie widzi pani tu zagrożenia dla niezawisłości sędziego?
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Panie
Senatorze…)
I, kontynuując… Przepraszam.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale to
jeszcze zadaje pan pytanie?)
Dokończę. Kontynuując…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie zakończył pan senator.)
Kwestia powiązania praworządności ze środkami unijnymi. To też jest bardzo ciekawe.
Ja bym chciał, Pani Marszałek, żeby pani wskazała

kryteria, jakimi miałby się kierować sąd, chyba
TSUE, przy ewentualnym orzekaniu w zakresie
praworządności. Propozycja Komisji, która się pojawiła, została skrytykowana wprost przez prawników Rady Unii Europejskiej, Europejski Trybunał
Obrachunkowy. No, tak że może państwo mają kryteria, na podstawie których Polska ma być karana. Bo przecież państwo, jako klub, są za tym, żeby
Polskę karać, żeby nakładać sankcje karne.
(Senator Bogdan Klich: Ja przepraszam, Panie
Senatorze, proszę nie insynuować…)
Przepraszam. Kolejne pytanie…
(Senator Bogdan Klich: Proszę nie insynuować.)
No, ale tak jest, przecież państwa liderzy wypowiadają się na ten temat, wprost.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze,
ale proszę nie dyskutować na sali.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Do
mnie pytanie, proszę.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytanie
do pani senator.)
I jeszcze, Pani Marszałek, ostatnia kwestia.
Jest art. 88a, tam jest mowa o tym, że sędzia jest
obowiązany do złożenia pisemnego oświadczenia
o członkostwie w zrzeszeniu, stowarzyszeniach
i fundacjach. Pani Marszałek – no, ja się tu zwracam do pani jako do adwokata, radcy prawnego
– nie uważa pani, że to będzie łatwiejsze nawet dla
pani, jeżeli pani będzie jeszcze czynnym adwokatem, być może pani jest…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Czynnym – nie.)
Czy nie uważa pani, że te zapisy ułatwią dochodzenie sprawiedliwości w sądach? No, bo nie jest
tak, że pani, jako adwokat, nie wie, czy dany sędzia
nie jest np. członkiem stowarzyszenia, w stosunku do którego orzeka, czy ma tam znajomych, czy
był członkiem tego stowarzyszenia, czy nie był?
No, tu się pojawił taki bardzo dobry przykład procesu między rolnikiem a członkiem koła łowieckiego czy kołem łowieckim jako całością. No, koło
łowieckie ma obowiązek wypłaty odszkodowania.
Ale taki biedny rolnik nie wie, czy dany sędzia
jest członkiem tego koła, czy nie jest. No, przecież
to adwokatom absolutnie ułatwi pracę. Dziękuję.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Ja odpowiem, zaczynając od trzeciego pytania,
bo już tego pierwszego… Pan mi potem jeszcze
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powtórzy. Ale zacznę od tego trzeciego pytania.
Nie widzę takiego niebezpieczeństwa, Panie
Senatorze, dlatego że przez ostatnich 30 lat, odkąd funkcjonujemy w systemie prawnym, można
powiedzieć, innym, nie mieliśmy z czymś takim
problemów. Poza tym jeżeli chodzi o kwestię złożenia pisemnego oświadczenia, to tutaj clou jest
§4 tego art. 88a, zgodnie z którym informacje zawarte w oświadczeniach, o których mowa w §1,
są jawne i podlegają udostępnieniu w Biuletynie
Informacji Publicznej. A np. w stosunku do urzędników państwowych… Ja rozumiem, że służby…
Najprawdopodobniej w takich służbach jak ABW czy
CBA również składa się takie oświadczenia. I ja to
rozumiem. Ale one nie są publikowane, to jest różnica. Jeżeli są publikowane, to nie jest to kwestia…
(Senator Rafał Ambrozik: Służby, Pani Marszałek…)
Ale proszę mi dać teraz skończyć.
To nie jest kwestia… Dla adwokata to nie ma
żadnego znaczenia, ponieważ w kodeksie postępowania cywilnego i w kodeksie postępowania karnego są przepisy, które mówią o wyłączeniu sędziego.
I są 2 instytucje – pan doskonale o tym wie – iudex suspectus i iudex inhabilis. Jeżeli więc zachodzi jakakolwiek przesłanka, która powodowałaby,
że sędzia nie będzie bezstronny, to można złożyć
wniosek o wyłączenie sędziego albo sędzia sam się
może wyłączyć.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Pani Marszałek, a co w sytuacji, kiedy on się
sam nie wyłączy, a pani nie będzie wiedziała, czy
on należał do stowarzyszenia, czy nie, nawet podejrzenia pani nie będzie miała?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Panie Senatorze, niech pan zadaje pytania, a nie
wchodzi w dyskusje. Jeżeli nie uzyska pan odpowiedzi, to pan się zgłosi…
(Senator Rafał Ambrozik: Czy uzyskam odpowiedź?)
…i udzielę panu głosu.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Oczywiście.)
Jakieś uporządkowanie tu jest potrzebne.
Proszę bardzo.

SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
To jest ciekawy problem, ale to jest ciekawy
problem tylko wówczas, kiedy wychodzi się z założenia złej woli i złej wiary. Ja również odbyłam aplikację sądową, byłam kształcona w tym
kierunku, żeby być sędzią, i ja wiem, jak mocno
kładziono nacisk na to, aby sędziów nauczyć niezawisłości, pokazać im, co to znaczy wewnętrzna niezależność, niezawisłość i obiektywizm
sędziego. Nasi sędziowie są profesjonalistami.
Oni doskonale wiedzą… Ja w mojej praktyce adwokackiej, jeżeli już mam się odwołać do mojej
praktyki adwokackiej, wielokrotnie miałam takie
przykłady, że nagle, nawet nie wiedziałam dlaczego, zmienił mi się skład sądu, bo sędzia się wyłączył. Działo się tak, bo on stwierdził, że np. z tą
stroną miał gdzieś jakiś kontakt, i uważał, że on
nie może tej sprawy rozstrzygać. Mało tego, były
sytuacje… Akurat miałam taką sytuację w życiu
zawodowym, że moi koledzy, którzy wcześniej byli
sędziami, wykonywali zawód adwokata. I były takie sytuacje – i to zawsze, zawsze, bez żadnych
przepisów – że sędziowie, którzy kiedyś orzekali razem, siedzieli w jednym pokoju, gdy kolega, który był później adwokatem, miał sprawę,
wyłączali się i wyłączają się do dziś. Ja przykładów takich spraw mam bardzo dużo. W związku
z tym mogę powiedzieć, że nigdy nie było z tym
problemu. Sędziowie doskonale wiedzieli, kiedy powinni się wyłączyć. Ja sobie nie przypominam, żebym spotkała jakąś… nawet orzeczenie
Sądu Najwyższego, w którym sąd musiałby rozstrzygać taką kwestię, bo sędzia złośliwie się
nie wyłączył.
Tak że tutaj nie ma takiego niebezpieczeństwa,
a to jednak narusza prawa osobiste. Sędzia nie jest
tylko sędzią, jest również obywatelem i ma pewne
gwarancje prawa do prywatności, które mu zapewnia nasza konstytucja. To jest odpowiedź na
to pytanie.
A gdyby pan mógł mi przypomnieć pierwsze
pytanie, bo ja już nie pamiętam…
(Senator Kazimierz Kleina: Powiązania…)
(Senator Rafał Ambrozik: Pierwsze dotyczyło
powiązania…)
(Senator Jolanta Hibner: W Niemczech.)
Tak.
(Senator Rafał Ambrozik: Jeszcze kwestia…)
Jeszcze jedno pytanie tam było.
(Senator Rafał Ambrozik: Konstytucja Niemiec.)
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Konstytucja Niemiec. Ja już mówiłam, że każde
państwo Unii Europejskiej musi respektować zasadę pierwszeństwa. To wynika z orzeczeń Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, jeszcze wcześniejszych orzeczeń, przed traktatem lizbońskim.
Wielokrotnie… Było nawet takie orzeczenie wydane właśnie w sprawie polskiej w 2019 r., które
jakby potwierdziło tę zasadę pierwszeństwa, ale
i w sprawach niemieckich, i w sprawach hiszpańskich, portugalskich są takie orzeczenia, jest
to orzecznictwo bardzo bogate. To wynika bezpośrednio z traktatów i z orzecznictwa trybunału. Tak
że nie ma takiej opcji, że Niemcy nie stosują zasady
pierwszeństwa.
(Senator Rafał Ambrozik: Wprost w konstytucji
to jest napisane, Pani Marszałek.)
Ja jeszcze raz mówię: każdy członek Unii
Europejskiej musi stosować zasadę pierwszeństwa,
a konsekwencją niestosowania są procedury Unii.
Ja panu nie wskażę, bo nie pracuję w Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, dokładnie tej
procedury, ale jest procedura, która jest ściśle
określona. Jeżeli państwo nie przestrzega traktatu, Komisja Europejska najpierw zwraca się do
państwa, później zwraca się do trybunału. Tak że
to są… Zresztą my jesteśmy obecnie przedmiotem
takiej procedury, bo przypominam panu senatorowi, że w sprawie Izby Dyscyplinarnej jest sprawa
z ubiegłego roku…
(Senator Rafał Ambrozik: Pani Marszałek, chodziło mi o to, że nie ma wypracowanych kryteriów,
na podstawie których ta praworządność czy też łamanie praworządności…)
(Senator Władysław Komarnicki: Ale przepraszam bardzo, to są pytania, Panie Marszałku, a nie
polemika.)
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku,
czy ja mogę tylko dokończyć, czy nie? Jeżeli
nie, to poproszę po prostu o zapisanie mnie
do…)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Zapisuję pana. Dobrze? Bo tu się dyskusja między państwem…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Myślę,
że to do debaty…)
…rozpoczęła.
Proszę zapisać pana senatora.
Teraz pan senator Sławomir Rybicki.

SENATOR
SŁAWOMIR RYBICKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, procedowaną ustawę zwaną
przez publicystów, ale nie tylko, ustawą kagańcową i jej skutki wejścia w życie należałoby rozpatrywać w kontekście innych, wcześniejszych
zmian ustawowych, które przez ostatnie 4 lata
zrujnowały polski wymiar sprawiedliwości i polską praworządność, polską demokrację. Chodzi
o wcześniejszą ustawę o Sądzie Najwyższym,
o ustroju sądów powszechnych…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka:
O Trybunale Konstytucyjnym.)
…o Trybunale Konstytucyjnym, który stał się
właściwie narzędziem politycznym w rękach PiS,
czy ustawę inwigilacyjną, która przecież w istotny sposób dotyczy praw i wolności obywatelskich.
Chciałbym panią zapytać o to, jakie zagrożenia
z perspektywy całokształtu tych zmian ustrojowych, które dotyczą niezależności całego wymiaru
sprawiedliwości, niosą one dla przeciętnego obywatela, dla jego praw i wolności obywatelskich.
No, mając choćby na względzie sprawę związaną z wypadkiem obywatela w starciu z premier
Szydło… Jakie mogą być konsekwencje dla praw
i wolności obywatelskich, jeśli chodzi o całokształt
zmian ustrojowych, które wprowadził rząd Prawa
i Sprawiedliwości?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Marszałek.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
To jest bardzo słuszne pytanie, bo ustawa
dzisiaj procedowana powinna być omawiana
w kontekście całego systemu prawa, który jest
wprowadzany od 2015 r. I faktycznie, najpierw
ustawa o Trybunale Konstytucyjnym i kwestia
powołania sędziów Trybunału Konstytucyjnego…
To spowodowało, że Trybunał Konstytucyjny
w chwili obecnej w zasadzie nie spełnia swojej ustawowej, konstytucyjnej roli, nie wypełnia tej roli. Ja nie będę wchodzić tutaj
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w szczegóły, ale nawet sami sędziowie Trybunału
Konstytucyjnego, ci, którzy nie powinni być sędziami – my nazywamy ich, w publicystyce również, sędziami dublerami –kwestionują zdolność
Trybunału Konstytucyjnego do wykonywania
swojej konstytucyjnej roli. Mamy też te wszystkie inne ustawy… Ale takim grzechem w kwestii sądownictwa jest jednak ustawa o Krajowej
Radzie Sądownictwa. Ja pamiętam 2015 r., kiedy
było kilkaset nieobsadzonych etatów sędziowskich
– nie obsadził ich pan minister sprawiedliwości tylko dlatego, że czekał z tym obsadzeniem do uchwalenia ustawy o Krajowej Radzie
Sądownictwa. Teraz te 500 etatów jest obsadzone, tylko że zgodnie z tym, co powiedział Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co zasygnalizował, co nakazał sprawdzić, i zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego organ, który nominował
te osoby, tych sędziów, był organem nieuprawnionym. To wywołuje oczywiście mnóstwo reperkusji i są problemy nie tylko dla tych sędziów.
To są dla nich ogromne problemy, ja stykam się
z sędziami, którzy zastanawiali się, czy w tej
procedurze nominacyjnej brać udział, czy nie…
Można sobie wyobrazić, że sędzia przebywał kilka lat na delegacji w sądzie okręgowym i przez te
kilka lat w tym sądzie okręgowym nie było absolutnie żadnego wolnego… Mimo iż było 30 etatów
do obsadzenia, nie było naboru. W momencie, kiedy powołana była nowa Krajowa Rada
Sądownictwa, nagle pojawiło się te 30 etatów.
Sędziowie mieli ogromne dylematy. Jeżeli dany
sędzia przez wiele lat orzeka w tym sądzie i zna tę
materię, ma ogromny referat i prowadzi kilkaset
spraw, to jest to też kwestia jego odpowiedzialności, co zrobić. I ja nie zazdroszczę żadnemu z nich
podejmowania tych decyzji.
A druga kwestia to jest bezpieczeństwo obywateli. Właśnie niezależny sąd i niezawisły sędzia to jest dla obywatela gwarancja, że nie ma
żadnego znaczenia to, kto będzie jego przeciwnikiem procesowym, że nie ma żadnego znaczenia
to, czy przeciwnikiem procesowym będzie członek jakiejś partii, że nie ma żadnego znaczenia
to, czy przeciwnikiem procesowym będzie członek rządu albo jakaś inna osoba, która jest spokrewniona, spowinowacona bądź w jakiś inny
sposób związana z władzą, bez względu na to, kto
jest u władzy. Nie chodzi o to, że dzisiaj ta partia
jest u władzy. Jutro może być inna. Gwarancją dla
obywatela, że bez względu na to… Tak to w polityce bywa, dzisiaj jesteśmy w opozycji, jutro

będziemy w rządzie, a obywatela nie powinno
to interesować. Obywatela powinno interesować
to, że on zawsze, bez względu na to, kto będzie
przy władzy, będzie miał sprawę rozpoznaną
przez niezależny sąd i niezawisłego sędziego.
To jest podstawowa gwarancja dla obywateli,
to jest najistotniejsza sprawa, dlatego polscy sędziowie protestują.
Proszę zwrócić uwagę na jeszcze jedno,
Wysoka Izbo. To nie protestują sędziowie np.
z mojego pokolenia czy starsi, to protestują sędziowie młodzi, to protestują sędziowie, którym
wtłoczono w głowę właśnie to, czym jest istota niezależności sądu i niezawisłości sędziego.
(Oklaski) To są sędziowie, którzy uczyli się już
prawa europejskiego, którzy uczyli się już w czasie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej,
zresztą wielu z tych sędziów mówiło, że nominacje tym sędziom, pierwsze nominacje wręczał pan
prezydent Lech Kaczyński. To są ci sędziowie.
To oni protestują, ponieważ oni mają bardzo głęboką znajomość prawa, oni doskonale orientują
się nie tylko w realiach naszego systemu prawnego, ale w systemie prawnym Unii Europejskiej,
i oni doskonale wiedzą, jakie reperkusje niesie
taka ustawa. Mało tego, oni mają cały czas do
czynienia z sądami, z wymiarem sprawiedliwości z innych krajów, ponieważ do sądów spływają np. wyroki alimentacyjne. Kiedy obywatel
polski, który mieszka za granicą, np. w Wielkiej
Brytanii – Wielka Brytania jest jeszcze w Unii
Europejskiej – czy w innym kraju… Gdy chcemy
prowadzić egzekucję takiego wyroku, to zagraniczny sąd albo zagraniczny organ egzekucyjny
– w Wielkiej Brytanii to jest sąd – koresponduje na ten temat z sądem polskim. Do tych sądów
spływają różne wnioski, różne wyroki. Ci sędziowie wiedzą, że to będzie miało reperkusje w sferze obrotu międzynarodowego. To już nie są lata
osiemdziesiąte, kiedy my byliśmy zamknięci za
żelazną kurtyną i mieliśmy kontakty tylko z krajami bloku wschodniego, a tam być może nie było
nic potrzebne. Teraz jesteśmy w sferze prawa europejskiego, które jest niezwykle skomplikowane,
i trzeba mieć bardzo dużą wiedzę, żeby to prawo umieć stosować. Nasi obywatele muszą mieć
pewność, że polscy sędziowie potrafią stosować
to prawo i że dają im gwarancję tego, że zastosują
to prawo w taki sposób, że bez względu na to, czy
obywatel będzie przebywał we Francji, w Anglii
czy we Włoszech, to prawo będzie stosowane i wyrok będzie uznawany. (Oklaski)
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.
SENATOR
WADIM TYSZKIEWICZ
Ja mam pytania do pana senatora Pęka. Miały
być 2 pytania – w minucie się zmieszczę, będą
bardzo krótkie, postaram się zmieścić – a będą 4,
bo to, co tu usłyszałem, do ich zadania mnie
sprowokowało.
Powiedział pan, że prokuratorowi wolno dużo
mniej niż zwykłemu obywatelowi. Co pan przez to
rozumie? Pytam, bo zwykły obywatel nie może na
48 godzin zamknąć obywatela, nie może, tak jak
w Niepołomicach, zamknąć burmistrza, zakazać
mu sprawowania funkcji i wprowadzić politycznego, partyjnego komisarza. Co pan rozumie przez
to, że prokurator ma mniejsze prawa niż obywatel
czy wolno mu dużo mniej?
Drugie pytanie. Czy uczestniczył pan w pracach
zespołu parlamentarnego do spraw ochrony praworządności? Czy wyrażał pan wczoraj podczas tej
burzliwej i długiej debaty swoje zdanie? Czy zadawał pan pytania przedstawicielom innych państw
i środowisk prawnych? Bo tak chętnie państwo się
powołują na przykłady z Niemiec czy z Francji, a ja
wczoraj usłyszałem, że jednak przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości Niemiec czy Francji mówią,
że jest nieprawdą to, co wy próbujecie wmówić,
że wybiórczo wyciągacie państwo pewne wypowiedzi czy pewne zapisy z prawa francuskiego czy niemieckiego i po swojemu je interpretujecie. Wczoraj
ja usłyszałem, że prawnicy niemieccy czy francuscy zaprzeczali, jakoby państwo mieli rację.
I żeby w minucie się zmieścić, szybkie pytanie:
czy pan przedstawił stanowisko mniejszości, czy
stanowisko partii, czy pana prywatne stanowisko?
Bo ta tyrada słowna, którą pan wygłosił, to raczej
mi się kojarzy z TVP Info. Ja mogę włączyć TVP
Info i dokładnie to samo usłyszę, te same banały
powtarzane… Ja bym chciał wiedzieć, co państwo
wypracowali w swojej mniejszościowej komisji senackiej, a nie słyszeć jeszcze raz dokładnie to samo
co w TVP Info.
I bardzo krótkie pytanie: czy pan wierzy w to, co
pan mówi? Bo ja, jako, powiedzmy, jeszcze młody
stażem senator nie mogę tego pojąć, że wykształcony prawnik, który mówi o kaście, te wszystkie

wyświechtane banały, które na okrągło słyszymy…
Nie mogę tego zrozumieć.
I na koniec już bardzo krótkie pytanie, do którego zadania sprowokował mnie senator Ambrozik.
Ja bardzo żałuję, że my nie dyskutujemy na temat
poruszony przez pana senatora, np. jak zabezpieczyć obywatela, żeby w jakichś sytuacjach on
był chroniony przed wymiarem sprawiedliwości.
Bo chyba nie o to w tej całej debacie chodzi, nie chodzi o to, żeby reformować wymiar sprawiedliwości.
Państwo próbujecie przejąć wymiar sprawiedliwości, żeby go ubezwłasnowolnić, podporządkować
partii, i to jest kierunek. Ta dyskusja, która tylko
przez chwilę została wywołana, była miodem na
moje serce. Gdybyśmy tutaj w Senacie dyskutowali
nad poprawą systemu prawniczego w Polsce, czego oczekują Polacy, to ja byłbym najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie. Na razie widzę tylko taką
przepychankę polityczną, partyjną i, tak jak powiedziałem, nie widzę w tej reformie niczego innego
jak podporządkowanie sądownictwa jedynie słusznej partii. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Państwo Senatorowie, ja bym prosił o pytania.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Zadałem 4.)
Czy…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Już zadałem, 4…
przepraszam, 3.)
Nie, nie, ja mówię o pytaniach, o formie pytania…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale to były pytania, 3.)
No dobrze, nie będę z panem senatorem
dyskutował.
Proszę bardzo, pan senator.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, skoro pan ma usta pełne tych
frazesów o praworządności i pan mnie poucza
o tym, co ja powinienem mówić i jaki ja przekaz
prezentuję, to niech pan zacznie od siebie i przestrzega regulaminu, bo w regulaminie jest wyraźnie powiedziane, że ma pan minutę na zadanie
pytania i pytania mają dotyczyć przedmiotu posiedzenia komisji. Ja jestem sprawozdawcą mniejszości, sprawozdaję w najlepszej wierze to, co według
mojej wiedzy i pamięci było przedmiotem obrad
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komisji. Żadne z tych pytań nie dotyczyło przedmiotu obrad komisji i nie będę na nie odpowiadał.
(Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Proszę o zadanie pytań…
(Głos z sali: Nerwy.)
…panią senator Bogusławę Orzechowską. Do
pani marszałek będą pytania.
Jest pani?
SENATOR
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA
Tak, tak.
Ja mam pytania do pani marszałek.
Pod koniec swojego sprawozdania wyraziła pani
takie zdanie, że europejskie nakazy aresztowania
wydawane w Polsce podlegają szczególnej kontroli Unii Europejskiej. Czy ma pani jakieś konkretne przykłady? Dlaczego Unia Europejska miałaby
nie wykonywać tych europejskich nakazów
aresztowania? I czy to świadczy o tym, że Unia
Europejska nie podporządkowuje się orzeczeniom
naszych sądów? To jest pierwsze pytanie.
Następne. Dziwi mnie to, że orzeczenie TSUE
o niezgodności z prawem Unii Europejskiej powstaje jeszcze w trakcie procedowania ustawy.
Czy uważa pani to za zgodne z prawem?
I czy nie uważa pani, że skoro prawo Unii
Europejskiej jest ponad prawem Polski i Polska
nie ma właściwie prawa do decydowania o swojej
niezależności, to jesteśmy wtedy państwem, które nie jest już państwem suwerennym? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Pani Senator, odpowiem, zaczynając od pytania pierwszego. Był taki przypadek kilka lat temu,

kiedy sąd w Irlandii zakwestionował polski nakaz
aresztowania, europejski nakaz aresztowania wydany w Polsce, i pytał nawet trybunał o sądy polskie – to było po jednej z tych reform sądownictwa
prowadzonych po 2015 r. – pytał o to, czy ten nakaz
aresztowania może być stosowany w Irlandii. I co
jakiś czas są notyfikacje, że jakaś część tych nakazów aresztowania jest sprawdzana bardziej szczegółowo, a europejski nakaz aresztowania ma to do
siebie, jak każdy zresztą nakaz aresztowania, że
ma służyć szybkiemu pojmaniu sprawcy, sprawcy
przestępstwa. No, po pierwsze, chodzi o to, żeby on
nie uciekł gdzieś, gdzie ten europejski nakaz aresztowania nie będzie obowiązywał, a po drugie, żeby
on nie stanowił zagrożenia dla porządku prawnego.
I na tym zależy każdemu krajowi, bo jeżeli przestępca uciekł z Polski, no to problem ma kraj, do
którego on przybywa. Nie chodzi tylko o to, że my
go nie możemy złapać, ale również o to, że on może
popełniać przestępstwa. Niemniej jednak właśnie te
reformy wymiaru sprawiedliwości w Polsce niektórym sędziom w krajach Unii Europejskiej już wówczas nasunęły taką wątpliwość, czy ten obywatel,
kiedy zostanie wydany Polsce, będzie miał prawo
do uczciwego procesu. No, tu chodzi o ochronę obywatela. Ta sprawa trwała… Zostało potwierdzone,
że można go wydać, ale sprawa trwała prawie 2 lata,
czyli prawie 2 lata polski wymiar sprawiedliwości
nie mógł osądzić tej osoby. Jakaś część tych nakazów aresztowania jest sprawdzana, a to powinno
działać automatycznie: dostaję nakaz, wypełniam,
koniec, bez zastanowienia. Właśnie na tym polega
wspólnota prawa w Unii Europejskiej, że jak dostaję
wyrok, nakaz, postanowienie z jakiegoś kraju Unii
Europejskiej, to się nie zastanawiam nad tym, czy
mam to wykonać, czy nie, tylko po prostu automatycznie wykonuję. A to teraz tak nie działa, dlatego
że te wszystkie zmiany, które w systemie polskiego prawa, szczególnie wymiaru sprawiedliwości,
nastąpiły, wzbudzają wątpliwości sędziów z innych
krajów.
Jeżeli zostanie uchwalona ta ustawa, która
w mojej ocenie, jak i w ocenie komisji, jest sprzeczna przede wszystkim z naszą, polską konstytucją…
Ta ustawa służy takiemu sprytnemu ominięciu roli
Krajowej Rady Sądownictwa, która została w jakimś sensie zakwestionowana, jej roli w nominacji sędziów, a to dlatego, że stworzono tu taką
definicję sędziego, która nie jest zgodna z definicją sędziego zawartą w art. 179 konstytucji. Art. 179
mówi, że sędziowie są powoływani przez prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej Rady
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Sądownictwa na czas nieoznaczony, a ta nowa definicja sędziego stwierdza, że sędzia to jest osoba,
która została powołana przez prezydenta i złożyła
ślubowanie wobec niego. Nie ma mowy w tej ustawie o tym, że jest jeszcze jakaś rola Krajowej Rady
Sądownictwa, a to może nastręczać wątpliwości,
czy prezydent nie nominuje na sędziego osoby,
która w ogóle nie spełnia wymogów, żeby być sędzią. Jak ona złoży ślubowanie wobec prezydenta,
to w świetle tej ustawy nie będzie można kwestionować jej powołania. A tak być nie może, tak być
nie może.
Powoływali się państwo na te różne ustawodawstwa, niemieckie zwłaszcza. Tu jest jeszcze
jedna kwestia. Oczywiście, że różne organy nominacyjne wybierają sędziów, ale każda taka decyzja
w Niemczech może być zaskarżona do sądu. Mało
tego, ten sędzia, przedstawiciel Niemiec, powiedział, że bardzo często tak się zdarza, że te decyzje
są kwestionowane, że ktoś je zaskarża, odwołuje się do niezależnego sądu, do niezawisłego sędziego, żeby on ustalił, czy ta decyzja jest zgodna,
czy niezgodna z prawem. Ta ustawa wyłącza możliwość kontroli i to jest jakby istota tego zagadnienia. A gdyby pójść dalej, to zupełnie abstrakcyjnie
można sobie wyobrazić taką sytuację. W 1946 r.
w Polsce zaczęto powoływać nowych sędziów.
Oni musieli się charakteryzować pewnymi cechami ideowymi. Mieli być wierni – wiadomo komu
– mieli mieć zaangażowaną postawę ideową.
Proszę sobie wyobrazić, że oni nawet nie musieli mieć wykształcenia prawniczego. I oni orzekali wtedy w imieniu Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej. Ta sytuacja trwała do 1956 r. Nawet
na wzór sowiecki wprowadzono tzw. średnie szkoły prawnicze. No, przecież nie chcemy się cofać
do tego, że my nie będziemy wiedzieć, społeczeństwo nie będzie pewne i my również, kto będzie
sędzią, czy ta osoba, która na sędziego została wybrana, spełnia wszystkie przesłanki!
Ustawa nie może być kontra konstytucji i nie
może umniejszać roli konstytucji. Bo za chwilę
powiemy, że my przestrzegamy prawa, ponieważ
przestrzegamy ustawy. A jest konstytucja.
I druga kwestia: czy pierwszeństwo prawa unijnego nie powoduje, że nie jesteśmy suwerenni? Nie
powoduje, ponieważ my podjęliśmy suwerenną decyzję jako suwerenny kraj. W referendum ogólnokrajowym nasi obywatele w 2003 r. postanowili, że
będziemy częścią Unii Europejskiej i że oddajemy
część naszych kompetencji Unii Europejskiej, ale
też że przejmujemy na siebie pewne zobowiązania.

Ja jeszcze przypominam Wysokiej Izbie, że poza
przyjęciem na siebie pewnych zobowiązań, my byliśmy w zasadzie do chwili obecnej beneficjentami środków pomocowych z Unii Europejskiej. Nasi
obywatele, nasi rolnicy są beneficjentami dopłat
bezpośrednich jako jedyna grupa, są beneficjentami dopłat unijnych. Nasze drogi, nasze szkoły,
nasze instytucje – mogłabym wymieniać – też są
współfinansowane ze środków z Unii Europejskiej.
A więc to nie jest tak, że my wszystko oddaliśmy.
My część naszych uprawnień oddaliśmy – przede
wszystkim zobowiązaliśmy się do przestrzegania prawa unijnego i do włączenia prawa unijnego w nasz system prawny – ale otrzymaliśmy też
mnóstwo benefitów i z tych benefitów korzystamy.
Nasi obywatele w związku z tym, że nas włączono
do strefy Schengen, mogą przekraczać granice, jak
chcą. Mamy swobodny przepływ ludności. Mamy
możliwość kształcenia naszych dzieci za granicą.
Mamy mnóstwo benefitów. Tak że to nie jest utrata
suwerenności. My staliśmy się członkiem pewnej
wspólnoty wartości – chodzi o szacunek dla prawa, dla niezawisłości sędziowskiej, dla człowieka,
dla praw człowieka, dla wolności człowieka – ale
też w zamian otrzymaliśmy mnóstwo, mnóstwo
benefitów.
(Senator Bogusława Orzechowska: To jeszcze
nie wszystko.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Dziękuję.)
Pani coś jeszcze chciała, Pani Senator? Nie było
odpowiedzi na pytanie, tak?
SENATOR
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA
Tak, bo pytałam również o to, w jaki sposób
mogą być podejmowane jakieś orzeczenia w trakcie procedowania…
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
To orzeczenie, o którym pani myśli, Pani
Senator, nie jest na podstawie tej ustawy.
Sprawa, którą Komisja Europejska… która jest
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już w Trybunale Sprawiedliwości, a której sygnaturę przywołałam, z 2019 r., dotyczy Izby
Dyscyplinarnej.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Mam pytanie do senatora Marka Pęka.
Panie Senatorze, uzasadniając wniosek mniejszości, powiedział pan o zagrożeniu anarchią.
To jest taka przesłanka, na którą bardzo często powołują się twórcy tej ustawy i środowisko PiS. Jeśli
dobrze pamiętam, to anarchia została w polskim
systemie prawnym wprowadzona stosunkowo
dawno, ale w ostatnim czasie została wzmocniona,
po pierwsze, niewykonaniem wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego, który nakazał marszałek
Sejmu ujawnienie listy z podpisami rekomendującymi kandydatów do KRS – to postanowienie sądu
nie zostało wykonane; po drugie, niewykonaniem
wyroku Sądu Najwyższego, działającego na podstawie upoważnienia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, uznającego KRS za izbę zależną od
władzy wykonawczej i ustawodawczej – KRS działa w dalszym ciągu i prowadzi swoje postępowania
– ponadto Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego
nie została uznana za sąd, a tymczasem orzeka w sprawach dyscyplinarnych w odniesieniu
do sędziów polskich. Jak mają się te ewidentne
przykłady anarchizacji polskiego życia prawnego
do uzasadnienia mówiącego o tym, że ta ustawa ma
się rozprawiać z anarchią, skoro ta ustawa działa odwrotnie, zmierza w kierunku odwrotnym niż
orzeczenie TSUE i orzeczenie Sądu Najwyższego?
Ta ustawa pogłębi anarchię w polskim systemie
prawnym i państwo, w moim przekonaniu, są za
to odpowiedzialni. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

SENATOR
MAREK PĘK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja już o tym mówiłem, ale
uszczegółowię to. Ja rzeczywiście uważam, że ten
stan faktyczny, w którym sędziowie zanegowali
status innych sędziów i weszli w ten sposób w wyłączne uprawnienie prezydenta Rzeczypospolitej,
jest jak najbardziej formą anarchizacji systemu sądownictwa w Polsce, bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, zjawiskiem polegającym również na tym,
że sędziowie ewidentnie wchodzą w kompetencje władzy wykonawczej i władzy ustawodawczej. Co gorsza, uważam, że podobna filozofia
polityczna coraz bardziej i coraz mocniej zakorzenia się w przestrzeni instytucji europejskich,
bo tam to pomieszanie kompetencji poszczególnych organów jest już coraz większe. Widzę
duże niebezpieczeństwo w tym, że Komisja
Europejska z wykorzystaniem czy we współpracy
z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
wchodzi, po pierwsze, w kompetencje władzy
ustawodawczej, po drugie, w wyłączne kompetencje państw członkowskich. I mnie jako politykowi
może się to nie podobać. Ja mam, po pierwsze, inną
wizję tego, o czym mówiłem, czyli trójpodziału władzy, po drugie, mam inną wizję Unii Europejskiej,
która według mnie powinna z dużo większą powściągliwością podchodzić do narzucania pewnych modeli – chociażby sądownictwa, wymiaru
sprawiedliwości – państwom członkowskim, jeżeli
te modele nie wynikają wprost z traktatów. Jeżeli
przyjmiemy taką zasadę, o której tu bardzo wiele
razy mówiła pani marszałek, że Unia Europejska
ma nam tak naprawdę meblować wszystkie aspekty naszego życia politycznego i prawnego, to tak
naprawdę wyrzekniemy się w całości naszej suwerenności państwowej. Myśmy się tej suwerenności
jeszcze nie wyrzekli, a ograniczyliśmy ją li tylko
w bardzo ograniczonych i precyzyjnie wymienionych w traktatach aspektach. I to słowo „anarchia”,
które pana senatora tak bulwersuje, w odniesieniu
do pewnej perspektywy rozwoju sytuacji wiąże się
z niebezpiecznym zjawiskiem, bo – jeszcze raz to
powtarzam…
Ja tutaj jestem posądzany o to, że jakoś pogardzam władzą sądowniczą. Nic bardziej błędnego.
Ja tylko chciałbym, jako senator, żeby ta władza
działała zgodnie z konstytucją, w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, a nie zamieniała się tak naprawdę i we władzę wykonawczą,
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i we władzę ustawodawczą, bo na to ani zgody konstytucyjnej, ani zgody politycznej nie ma.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Wcisła.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Szanowni Senatorzy Sprawozdawcy, ja mam
pytanie do pani senator, ale także, choć będzie ono
troszkę inaczej zadane, do pana senatora Marka
Pęka.
Pani Senator, pani w swoim sprawozdaniu
mówiła, że ta sytuacja prawna, która kreuje się
w tej chwili w Polsce, może mieć znaczenie nie tylko dla sfery sądowniczej, ale także np. dla funkcjonowania biznesu, lokowania się przedsiębiorstw
w Polsce i pewności prawnej istotnej dla tych, którzy chcieliby robić w Polsce interesy gospodarcze. Proszę powiedzieć, jak ta niepewność prawna
może wpłynąć na lokowanie się, na umieszczanie kapitału w Polsce. Czy może ona wpłynąć
na decyzję, czy inwestować w Polsce, czy w innym kraju? Czy może wpłynąć na to, że polskie
przedsiębiorstwa zaczną się bać inwestowania
i funkcjonowania w Polsce i zaczną się wyprowadzać do krajów, w których ta niepewność prawna jest mniejsza? Czy na ten temat były dyskusje
w komisji?
Chciałbym też do pana senatora Marka Pęka
skierować podobne pytanie, tylko chciałbym, aby
pan senator oszczędził nam tych opowieści o swojej wizji Unii Europejskiej, o tym, co Unia może,
czego Unia nie może… Bo prawa nie tworzy się pod
swoje własne wyobrażenia, prawo tworzy się pod
skrajne czasami sytuacje, które są trudne do wyobrażenia, ale twórca prawa powinien wziąć je pod
uwagę. I czy pan nie boi się właśnie takiej sytuacji
i czy wy w ogóle rozmawialiście o tym, że tworzycie prawo, które wyprowadzi z Polski przedsiębiorstwa, które chciałyby gdzieś inwestować,
ale uznają, że Polska już za bardzo zbliża się
do krajów pozaunijnych, Białorusi czy jeszcze dalszych, o niepewnym porządku, a więc będą szukały do lokowania swoich inwestycji pewniejszych
krajów? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze, oczywiście to będzie miało
znaczenie. Zresztą my wszyscy jesteśmy obserwatorami życia gospodarczego i wiemy, że już od
ubiegłego roku coś się załamało, poziom inwestycji
zagranicznych w Polsce znacznie spadł. Inwestorzy
zagraniczni nie będą inwestowali w kraju, w którym jest takie zagrożenie, że jeżeli wejdą w spór np.
z organem samorządu, z województwem albo z innym przedsiębiorcą, który jest powiązany z partią
rządzącą – jakakolwiek by to była partia – to przegrają taki spór. I nie będą inwestowali. Dlaczego
ja o tym mówię? Dlatego, że miałam również takie doświadczenia, w związku z moimi klientami,
którzy inwestowali na wschodzie. Ja nie będę wymieniać nazw krajów, bo nie o to tu chodzi. Ale powiem, że przedsiębiorcy, kiedy mieli zacząć gdzieś
inwestycje, to robili bardzo dokładnie tzw. research
co do tego, jak wygląda w danym kraju prawo, jeżeli tego nie wiedzieli, i nie inwestowali, nie robili
dużych inwestycji w krajach, co do których było
wiadomo, że jeżeli wejdzie się w spór z obywatelem tego kraju, to zawsze się przegra, zawsze się
przegra. Dla przedsiębiorców to ma bardzo duże
znaczenie. Poza tym jeżeli inwestor będzie inwestował w Polsce, to będzie on musiał być też klientem polskiego wymiaru sprawiedliwości w różnych
sprawach, bo będzie musiał albo się procesować,
albo coś rejestrować, a więc będzie narażony na to,
że będzie niepewność, czy wyrok w jego sprawie
wyda niezależny sąd i niezawisły sędzia. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo…
(Głos z sali: Jeszcze pan senator Pęk.)
A, pan senator Pęk.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, Kolego z poprzedniej kadencji, pan mnie prosi, żebym panu czegoś oszczędzał.

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 stycznia 2020 r.

35
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw

No, ja jednak będę mówił to, co uważam za stosowne, bo jestem wolnym człowiekiem i demokratycznie wybranym senatorem. I wolałbym, żeby pan mi
oszczędził tych wizji, tych samosprawdzających się
proroctw katastrofy w Polsce pod naszymi rządami. Bo ja od 5 lat słyszę o polexicie, o praworządności, a nie słyszę nic na temat praworządności
we Francji, nie słyszę nic na temat praworządności w sytuacji, gdy nad naszymi głowami powstaje
Nord Stream II – który jest sprzeczny ze wszystkimi podstawowymi zasadami Unii Europejskiej, dla
których została ona powołana, i z najróżniejszymi
szczegółowymi przepisami. Ponadto uważam, że
państwo nadużywacie, w sposób demagogiczny,
populistyczny i stricte polityczny, tego argumentu,
który ma niby uzasadnić, że nasze regulacje doprowadzą do jakiejś tragedii w orzecznictwie międzynarodowym. Na posiedzeniu komisji pan minister
Kaleta mówił o skali, o tym, że tak naprawdę tych
uznanych wniosków było chyba tylko kilka, a w zasadzie nie doszło do żadnego zachwiania orzecznictwa, ani gospodarczego, ani karnego. Tam była
wymieniona kwestia tego nakazu…
(Senator Aleksander Pociej: ETA.)
…ETA. A więc owszem, mogą być takie zdarzenia prawne. One się zdarzają nie tylko w Polsce.
Jest tu pewna procedura, z którą się trzeba liczyć,
ale jak na razie nie mamy do czynienia z żadnym
zjawiskiem o skali masowej i na pewno mieć nie
będziemy. A jeżeliby tak się stało, to byłoby to też
głębokie nadużywanie właśnie władzy sądowniczej
do celów politycznych. Tak więc proszę też państwa
o to, ażebyście dla tych celów politycznych nieco
powściągnęli tę narrację, bo może my tu, w Polsce,
jesteśmy lepiej zorientowani w tym, czemu to służy,
ale już nasi zagraniczni koledzy mają gorszą orientację. Wydaje mi się, że tu przede wszystkim chodzi
o to, ażeby dalej był ten łańcuch ciągłego oskarżania
Polskę o polexit, o naruszanie praworządności, ażeby – powiem to językiem kolokwialnym – grillować
Polskę wszelkimi możliwymi sposobami na arenie
międzynarodowej. A co do tego polexitu, to powiem
panu jeszcze, Panie Senatorze, że na razie pod rządami Prawa i Sprawiedliwości Polska rozwija się
świetnie; wszystkie parametry budżetowe, gospodarcze, ekonomiczne wyrastają ponad przeciętną
europejską. I wątpię głęboko w to, żeby nasi koledzy
z Unii Europejskiej chcieli doprowadzić do polexitu,
skoro bardzo dobrze z nami kooperują, chociażby
gospodarczo, finansowo. Rynki gospodarcze bardzo
często wskazują Polskę wręcz jako wzór rozwoju gospodarczego, kondycji gospodarczej… itd., itd.

(Senator Leszek Czarnobaj: Który to rynek?)
Proszę?
(Senator Leszek Czarnobaj: Który to rynek?
Wschodni?)
Panie Senatorze, bez przerwy są podnoszone
perspektywy rozwoju, wzrostu… itd., itd.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zapytam…)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Niech pan zapyta.
(Senator Leszek Czarnobaj: Zapytam, zapytam.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Muszę
uzupełnić, bo jeszcze o jednej rzeczy sobie…)
Ale na liście jest jeszcze pan senator Wcisła.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: No właśnie padły już odpowiedzi na moje pytanie, tj. na
to, które pan mi zadał.)
Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Jeśli mogę, to tylko dopytam, a właściwie
stwierdzę… To do pana senatora Marka Pęka.
Rozumiem, że w ogóle nie bierzecie pod uwagę
tego, że prawo europejskie zakwestionuje te ustawy i że doprowadzicie do…
(Senator Marek Pęk: Ale o to pan, Panie Senatorze, mnie nie pytał.)
O to pana pytałem. Dokładnie o to pana
pytałem.
SENATOR
MAREK PĘK
To ja zrozumiałem pańskie pytanie w ten sposób: czy my uważamy, że to, co robimy, może doprowadzić do jakiejś lawiny, do powstania jakiegoś
mechanizmu, który Polskę wyprowadzi z Unii
Europejskiej, doprowadzi do podważania orzeczeń,
do destabilizacji porządku prawnego międzynarodowego? Oczywiście, że liczymy się z tym, co mówi
Unia Europejska, ale – jeszcze raz to podkreślam
– naszym podstawowym argumentem jest to,
że kwestie, które reguluje ta ustawa, są pozostawione do regulacji przez państwa członkowskie.
Dziękuję bardzo.
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(Senator Jerzy Wcisła: Ale wariantu B państwo
nie macie.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pani…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja bym
jeszcze uzupełniła tę wypowiedź, bo…)
Pani Senator, proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Chciałabym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy
odnośnie do inwestorów. To nie jest tylko kwestia inwestorów zagranicznych. To jest również
kwestia inwestorów polskich. My wszyscy wiemy,
że wymiar sprawiedliwości tej reformy wymaga.
Ja cały czas mówię „wymaga”, bo to, co zrobiono po 2015 r., to nie jest reforma. To jest dalsze
podporządkowywanie, kroczące podporządkowywanie wymiaru sprawiedliwości władzy wykonawczej. Wymiar sprawiedliwości wymaga reformy.
Kiedy w 2015 r. składałam pozwy w sprawach moich klientów, w zwykłych sprawach gminnych,
mieszkaniowych, w postępowaniu uproszczonym, to nakaz zapłaty w normalnym sądzie rejonowym otrzymywałam w 7 dni, a potem czekałam
2 miesiące na klauzulę wykonalności. W 2018 r.,
już po tej reformie, na ten nakaz zapłaty trzeba
było czekać 9 miesięcy, a kolejny rok – na klauzulę wykonalności. Kiedy pod koniec 2018 r., gdy
kończyłam tę działalność, zrobiłam sprawozdanie,
to okazało się, że nie mam jeszcze wydanych nakazów z listopada 2017 r. I te reformy, które zostały
przeprowadzone, te quasi-reformy doprowadziły do przestojów jeszcze większych, doprowadziły
do strasznego chaosu w wymiarze sprawiedliwości. Nie pochylono się w ogóle nad pracownikami
wymiaru sprawiedliwości, poza sędziami, nie pochylono się nad pracownikami biur, nad sekretarzami sądowymi. Ludzie pracują za minimalne
pensje. To są ludzie z wyższym wykształceniem
i długoletnim stażem pracy.
(Głos z sali: I to jest największy problem.)
Ludzie pracowali za 2 tysiące… Ja w ubiegłej kadencji uczestniczyłam w obradach komisji, w takich spotkaniach komisji właśnie z osobami, które

strajkowały, protestowały, spotkaniach z pracownikami wymiaru sprawiedliwości. Oni opowiadali o jakości pracy w sądach. Cyfryzacja nie została
dokończona. Wprowadzono pewne kwestie, jak np.
portal orzeczeń sądowych. Co z tego, jak nie poszło się krok dalej, żeby ten portal mógł ułatwiać
np. doręczenia tam, gdzie występują profesjonalni pełnomocnicy. Bo od wydania przez sędziego
postanowienia albo wyroku do jego doręczenia
stronom w ostatnim czasie trzeba czekać czasami
2 miesiące. A dlaczego? A dlatego, że nie ma kto
tego wydrukować i nie ma kto tego przepracować,
ponieważ sędziowie mają po kilkaset akt w referacie, a tych sędziów jest wielu… Na 5, 7 sędziów
czasami jest 1 asystent albo w porywach 2. A pracowników sekretariatów nie ma prawie w ogóle,
ponieważ za te pieniądze nikt nie chce pracować,
bo to jest bardzo ciężka i odpowiedzialna praca. I to są problemy wymiaru sprawiedliwości.
Zapewnienie godnej pracy i płacy pracownikom
wymiaru sprawiedliwości, sekretarzom, zapewnienie… takiego uproszczenia procedur sądowych,
żeby pewna kategoria spraw z sądu została wypchnięta, bo naprawdę niepotrzebne jest, żeby rejestry były w sądzie.
(Głos z sali: Ale to jest sprawozdanie w sprawie
tej ustawy?)
Nie, to jest odpowiedź na pytanie, czy przedsiębiorcy mogą przestać…
(Głos z sali: Strasznie interpretuje…)
(Rozmowy na sali)
…inwestować w Polsce. Oni właśnie dlatego
przestają nie tylko inwestować w Polsce, ale również przestają podejmować jakąkolwiek aktywność
gospodarczą, bo wymiar sprawiedliwości po prostu z roku na rok coraz bardziej się dusi. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski zadaje pytanie.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie wpierw do pani marszałek
sprawozdawczyni większości, a później – i to to
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samo pytanie – do pana senatora Pęka, sprawozdawcy mniejszości.
Otóż chodzi mi o taką sprawę, z którą do mnie
ludzie przychodzą. Czy w opinii pani marszałek
i pana senatora normalna jest sytuacja, że dochodzi np. do tego, że rolnik, który poniósł szkody łowieckie, nie zgadza się z wyceną, występuje w tej
sprawie do sądu, a sprawę rozpatruje sędzia, który jest członkiem Polskiego Związku Łowieckiego
i – zdarzały się takie sytuacje – jest akurat z tego
obwodu łowieckiego, którego dotyczyła szkoda?
Czy w związku z tym zwiększa uprawnienia obywateli do uczciwego sądu fakt, że obywatel, który
ma sprawę w sądzie, będzie mógł sprawdzić, czy
dany sędzia – poza działalnością w sądzie – jest
w jakichś stowarzyszeniach, tak aby mógł w sposób
skuteczny złożyć wniosek o wyłączenie tego sędziego, który nie daje rękojmi, że będzie bezstronny
w rozpatrywanej sprawie? Tak czy nie? Dziękuję.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Przede wszystkim pan senator zadał to pytanie już wczoraj na posiedzeniu komisji i, zdaje
się, uzyskał odpowiedź. Ale będziemy tę sprawę…
Ja już na to pytanie dzisiaj odpowiadałam, mówiłam o takiej instytucji jak iudex suspectus. Sędzia
podlega wyłączeniu, jeżeli z całokształtu okoliczności wynika, że nie będzie mógł być obiektywnym sędzią w danej sprawie. Tak w skrócie
powiedziałam. To jest przepis, który obowiązuje
zarówno w kodeksie postepowania cywilnego, jak
i w kodeksie postępowania karnego. I ja o tym już
mówiłam, że sędziowie mają poczucie wewnętrznej niezawisłości i obiektywizmu i robią to sami.
Sędziowie unikają takich sytuacji, żeby nie narażać się na zarzut, że w jakimś sensie są ze sprawą
związani. No, ewentualnie to, że ktoś jest członkiem jakiejś organizacji – on może być członkiem
związku kynologicznego równie dobrze – mogłoby
nasuwać jakieś uzasadnione bądź nawet nieuzasadnione wątpliwości co do jego bezstronności.
Ale od razu przypomnę taki przepis… Bo, Panie
Senatorze, w taki sposób można by regulować
wszystko, do końca, do cna. Był przed 1989 r. taki
przepis, że sędzia nie może być współmałżonkiem,
żoną bądź mężem, adwokata, który w tym samym
okręgu sądu wojewódzkiego – bo wtedy były sądy
wojewódzkie – funkcjonuje. I co robili wtedy sędziowie i adwokaci? Jak pan myśli? Oni po prostu
nie zawierali związków małżeńskich.

To oznacza, że przeregulowanie pewnych rzeczy
nie rozwiązuje problemu. Ten problem tkwi w mentalności danego człowieka, w tym, czy on ma to poczucie uczciwości i obiektywizmu, czy go nie ma.
I tak samo jak sędzia, który idzie do Ministerstwa
Sprawiedliwości, zakłada grupę hejterską i inwigiluje kogoś czy wysyła WhatsAppem wiadomości na
temat innych sędziów, jednocześnie ujawniając informacje, które są tylko do celów rekrutacji podane,
informacje z życia osobistego innych sędziów… No,
jakim przepisem pan senator by uregulował to, żeby
on czegoś takiego nie robił? No, on oczywiście nie
jest nieposzlakowanego charakteru. I to są cechy,
którymi powinien charakteryzować się sędzia, i te
przesłanki dotąd funkcjonowały. Nie ma potrzeby…
Trzeba przestrzegać tego prawa, jakie mamy, a nie
tworzyć nowe regulacje, które absolutnie nic nie
zmienią, a wręcz… One mają na celu tylko jedno.
Tu nie chodzi o Polski Związek Łowiecki, tu chodzi o stowarzyszenia „Lex super omnia”, „Iustitia”
i „Themis”, o takie organizacje chodzi.
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym dopytać, Panie Marszałku.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę uprzejmie, Panie Senatorze.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Pani Marszałek, ja wiem o tych rozwiązaniach,
o których pani mówiła.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Przypuszczam.)
Niemniej znam takie sytuacje, że sędzia nie wyłączył się sam z postępowania…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka:
W związku z czym…)
Tylko proszę mi pozwolić dokończyć.
…A obywatel, który występował jako strona
w sądzie, nie miał wiedzy na ten temat i nie mógł
w sposób skuteczny wnioskować – on czy jego pełnomocnik prawny – o wyłączenie danego sędziego
z postępowania. Uważam, że to jest przepis, który absolutnie służy transparentności i prawu obywatela do uczciwego i sprawiedliwego osądzenia
i zapewnia też gwarancję bezstronności wyroków,
jakie zapadają w przestrzeni publicznej.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: W sądach.)
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A później, szczególnie że jest to mniejsze środowisko, opinia o takich sędziach – społeczeństwo
prędzej czy później o tym się dowie – rzutuje na
całe środowisko. W interesie środowiska sędziowskiego byłoby więc przyjęcie czy zaakceptowanie
takiego rozwiązania.
A jeżeli będziemy mieli do czynienia z taką
sytuacją, że stroną w sądzie będzie np. radny
ugrupowania, które jest krytykowane przez stowarzyszenia sędziowskie, które w tej chwili są aktywne w przestrzeni politycznej, to co? Czy taka osoba
może mieć zaufanie do sądu, że jego sprawa zostanie rozpatrzona w sposób obiektywny i sprawiedliwy, czy też nie? I czy nie lepiej byłoby w takiej
sytuacji, żeby obywatel miał wiedzę i mógł stawiać
stosowne wnioski, jeżeli uzna, że to mu zagwarantuje bezstronność działania sądu? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To była
wypowiedź.)
Bardzo się cieszę, że panu tak zależy na tym,
żeby sędziowie mieli bardzo dobrą opinię w przestrzeni publicznej. Ja rozumiem, że właśnie temu
służyły akcje Polskiej Fundacji Narodowej i rozwieszanie różnych bilbordów na temat sędziów.
Ale generalnie nie zgodzę się z panem. Uważam,
że wprowadzenie takiego przepisu nie powinno
mieć miejsca. Mogę to znowu powiedzieć, być może
dlatego, że jestem prawnikiem, być może dlatego,
że kończyłam sławetną Alma Mater, i być może
dlatego, że miałam genialnych profesorów, którzy potrafili mnie nauczyć prawa, filozofii prawa
i etyki. Wielokrotnie jako adwokat, mimo moich,
znanych wszystkim, przekonań politycznych miewałam klientów i z jednej, i z drugiej strony, a także
takich, którzy polityką w ogóle się nie interesowali.
Do głowy by mi nie przyszło jako adwokatowi, żeby
uzależniać moją ocenę prawną danego zagadnienia
od tego, z jakiej partii, jakiej inklinacji politycznej
jest mój klient. I myślę, że sędziowie mają to dokładnie wkodowane. To po pierwsze.

Po drugie, jakoś się pan senator dowiedział o tej
sprawie. Mówię o tym związku łowieckim. Po to
właśnie mamy instytucje kontroli instancyjnej,
żeby sąd drugiej instancji taką sprawę rozpoznał.
Wtedy strona bądź jej pełnomocnik na podstawie
przepisów kodeksu postępowania cywilnego – są
takie przepisy – może taki wyrok zaskarżyć, zarzucając, że sąd był nienależycie obsadzony, ponieważ
w wydaniu wyroku brał udział sędzia, który miał
być wyłączony.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze…)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Pan senator…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale, Panie
Marszałku, ja zadawałem…)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale
może to jest na debatę, Panie Senatorze.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, nie. Ja kierowałem to pytanie do dwojga sprawozdawców,
też do pana senatora Pęka. Od razu to zastrzegłem,
tak że teraz bym prosił…)
A, proszę bardzo.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Powtórzę może to główne pytanie: czy ujawnianie aktywności sędziowskich zwiększa bezpieczeństwo obywatela w zakresie bezstronności orzekania
w jego sprawach, czy też jest przeciwnie? Bardzo
bym prosił o opinię pana senatora Pęka.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Krótko. Ja uważam, że zwiększa. Tu różnimy
się z panią marszałek. Pani marszałek reprezentuje pogląd – nie chcę już wracać do określenia
„nadzwyczajny” – że sędziowie są osobami o tak
nadzwyczajnych przymiotach moralnych, etycznych, że nie ma potrzeby kazuistycznie wyliczać
im zakazów, nakazów, deliktów, bo oni sami, niejako ze swego wnętrza, słuchając swego sumienia, ze wszystkiego, co podejrzane, co wątpliwe,
się wyłączą. No, pewnie wielu sędziów takich
jest, nie kwestionuję tego. Prawo jednak reguluje
pewne sytuacje typowe, standardowe, a jest wiele
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wątpliwości co do niektórych zachowań sędziów.
Tego też nie lekceważmy. Jest wiele informacji,
które bulwersują. A więc prawo ma… Albo inaczej:
ustawodawca ma prawo zareagować na to jakimiś
konkretnymi rozwiązaniami prawnymi.
Pani Marszałek, chciałbym się z panią nie zgodzić w tym sensie, że procedura, którą pani proponuje, taka, że ewentualnie później sędzia zostanie
wyłączony, kłóci się troszeczkę z tym, o czym mówiła pani wcześniej, mianowicie z oczekiwaniem
przyspieszenia postępowania. Taki prosty sposób weryfikacji sędziów ułatwia takie obsadzenie
składu sędziowskiego, żeby nie trzeba było składać
później wniosku o wyłączenie i przedłużać przez
to postępowania. (Oklaski)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja tylko dodam: szczególnie że sprawy są losowane.
To bardzo ułatwia.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Do pana senatora Pęka.
Mówiliśmy tutaj wielokrotnie o zagrożeniach
dla każdego obywatela związanych z podporządkowaniem organizacyjnym oraz z przepisami dotyczącymi odpowiedzialności dyscyplinarnej, dla
bezpieczeństwa i siły obywatela w starciu z administracją państwową. Mówiliśmy o osłabieniu
tego pionu sądów administracyjnych, mówiliśmy
o problemach transgranicznych wymiaru sprawiedliwości związanych ze sprawami rodzinnymi
i sprawami gospodarczymi. I tu od razu chciałbym
powiedzieć – pan senator wcześniej powiedział,
że na razie tego nie widzimy – że ja mówię o przyszłości, Panie Senatorze. Te problemy, jak usłyszeliśmy, jak w tej chwili obserwujemy reakcję różnych
organów Unii Europejskiej, mogą nastąpić.
I w tym kontekście chciałbym pana o coś zapytać.
Jest w opinii Naczelnego Sądu Administracyjnego
taki punkt: „Należy wskazać, że każdy prawidłowo powołany sędzia polskiego sądu jest jednocześnie sędzią europejskim, a więc prawidłowość jego
powołania nie jest wynikiem definiowania pojęcia sędziego w polskiej ustawie, ale rzeczywistego
istnienia kluczowej cechy sędziego, jaką jest jego

niezależność”. I dalej: Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej potwierdził wielokrotnie,
że państwa członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane, m.in. zgodnie z zasadą lojalnej współpracy, zapewnić na swym terytorium stosowanie
i poszanowanie prawa Unii; to zaś oznacza, że do
obowiązków państwa członkowskiego należy ustanowienie środków niezbędnych do zapewnienia
jednostkom poszanowania ich prawa itd. Trybunał
Sprawiedliwości podkreślił, że samo istnienie skutecznej kontroli sądowej służącej zapewnieniu poszanowania prawa Unii jest nieodłączną cechą
państwa prawa.
W kontekście tego fragmentu opinii i w kontekście np. opinii OBWE, która do nas dotarła,
w kontekście tego, co mówi komisarz do spraw
prawnych Unii Europejskiej… Z czego w kontekście
tych wszystkich sygnałów, zdaniem pana senatora,
możemy czerpać tę pewność, którą w trakcie obrad
naszych komisji wykazywali przedstawiciele rządu… Jak pan senator sądzi, z czego my mamy czerpać tę pewność, że nie będzie bardzo negatywnych
skutków dla naszych obywateli w związku z przyjęciem tej nowelizacji? Z czego?
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, trudno odpowiedzieć na takie
pytanie. No, ja uważam, że powinniśmy – pewności nigdy nie ma – ją czerpać z tego… Jeszcze raz
to podkreślam, po raz setny, że to prawo w naszej
opinii korzysta z domniemania konstytucyjności,
jest zgodne z polską konstytucją i z prawem europejskim. Ja nie mam wpływu, nie mogę wymusić
takiego samego zaufania ze strony naszych kolegów czy to z instytucji europejskich, czy z krajów
europejskich. Trzeba rozmawiać, trzeba rozmawiać merytorycznie i spokojnie. Ja mam wrażenie,
że ten stan niepewności, który państwo tak przewidujecie, jest jednak potęgowany przez działania
polityczne. To nie argumentacja prawna przesądza
o tym, że te przepisy są potencjalnie takie złe, tylko,
bym powiedział, stosowanie takiej samospełniającej się przepowiedni. No, widzę w tym po prostu
złą wolę.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Władysław Komarnicki.
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SENATOR
WŁADYSŁAW KOMARNICKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałbym poprosić panią marszałek sprawozdawcę… Przede wszystkim chciałbym bardzo
gorąco podziękować. 25 lat byłem przedsiębiorcą…
W swojej, można powiedzieć, słusznej odpowiedzi
pokazała pani całe spektrum dramatycznych spraw
w sądach, jeżeli chodzi o przedsiębiorców. To teraz
jeszcze się pogłębiło… Dziękuję za te słowa.
Mam 2 pytania. Do zadania pierwszego pani
mnie sprowokowała, bo użyła pani takiego sformułowania: obywatel wypychany spod parasola
ochronnego. Moje pytanie jest takie. Według pani
doświadczenia jako prawnika, merytorycznego,
jaką gwarancję niezależności sądów będzie miał
obywatel, który np. będzie się domagał odszkodowań od Skarbu Państwa lub, jak mówił pan senator
Sławomir Rybicki, będzie miał kolizję z udziałem
znanego polityka? To jest moje pierwsze pytanie.
Drugie. Jak pani uważa, Pani Marszałek,
w świetle tego, o czym my dyskutujemy, jak można się teraz zabezpieczyć przed możliwością manipulacji składem sędziowskim np. w konkretnej
sprawie, skoro ustawa zostawia furtkę i możliwe
będzie pominięcie losowego przydziału spraw?
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję za to pytanie, Panie Senatorze.
Obywatel polski jest wypychany spod parasola
ochronnego, który gwarantuje mu konstytucja,
a będzie to miało bardzo duże znaczenie właśnie
w sprawach, w których drugą stroną jest Skarb
Państwa bądź jakaś państwowa instytucja, bądź…
Ja podam taki przykład: szpital publiczny. Przecież
od bardzo wielu lat obserwujemy, że w sądach dochodzone są odszkodowania z tytułu tzw. szkód
medycznych. Właścicielem szpitala jest albo miasto, gmina, albo województwo, to są szpitale, które są szpitalami publicznymi, większość polskich
szpitali taka jest. I w takich polskich szpitalach
dochodzi do takich zdarzeń medycznych. Sama

prowadziłam takie sprawy. Obywatel może sobie
wyobrazić, że sędzia będzie się obawiał zasądzić
wysokie odszkodowanie, a są już bardzo wysokie
odszkodowania za szkody, sięgające czasami 1 miliona zł, ponieważ będzie dbał o interes Skarbu
Państwa albo województwa, gdyż będzie się obawiał konsekwencji związanych z tym orzeczeniem.
Usadowienie sędziego jako osoby, która musi oglądać się w tył i cały czas musi się zastanawiać, czego
nie zrobić, jak się nie zachować, żeby, w cudzysłowie, nie podpaść organom władzy, organom władzy wykonawczej, powoduje, że ten sędzia w swoim
przekonaniu przestaje być sędzią, bo on wydaje
wyroki, kalkulując, czy będzie mu się to opłacało,
czy też nie. W takiej sytuacji nie będziemy… Sędzia
będzie się bał wydawać wyroki. Jako prawniczka
uważam, że tak naprawdę to zmierza do tego, żeby
sędzia wiedział, jakie wyroki ma wydawać, a jakich
nie. Bo jeżeli sędzia… Już teraz są takie przypadki,
że sędzia uniewinnił jedną panią w Poznaniu, inny
sędzia uniewinniał ludzi w Warszawie, chodzi o demonstrujących, i później ci sędziowie mieli problemy z tego powodu, że wydali konkretne orzeczenia
merytoryczne. W związku z tym – tak, obawiam
się, że w takiej sytuacji sędziowie po prostu przestaną być niezależni, bo będą się obawiali… Każdy
człowiek, który wykonuje ten zawód, który ma
rodzinę, dzieci, kredyty, musi mieć z tyłu głowy,
że za cokolwiek, za to, że wykonuje swoją pracę,
może stracić posadę. Dlatego ja bardzo wysoko
cenię tych sędziów, którzy obecnie bronią praworządności, narażając nie tylko swoją karierę prawniczą, ale i narażając całe swoje rodziny
i utrzymanie swoich rodzin właśnie dla tej idei
niezależnych sądów i niezawisłości sędziowskiej.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan…
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję,
dziękuję, ale jeszcze drugie pytanie. Panie
Marszałku, przepraszam…)
Aha. Proszę bardzo.
SENATOR
WŁADYSŁAW KOMARNICKI
Ja powtórzę drugie pytanie. Za tę odpowiedź
dziękuję, bardzo szczerze, szeroko, znakomicie
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omówiła to pani. A teraz: w jaki sposób zabezpieczyć się przed możliwością manipulacji składem
sędziowskim? To było moje pytanie.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Nie będzie takiej możliwości. Nie będzie takiej
możliwości, po prostu.
(Senator Rafał Ambrozik: A jak w poprzednim,
Pani Marszałek…)
Teraz sprawy są losowane. Generalnie w każdym…
(Senator Dorota Czudowska: Też byliście
przeciw.)
Ja nie byłam… Strzał kulą w płot. Ja nie byłam
politykiem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze,
Pani Marszałek…)
…byłam praktykującym adwokatem.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Pani Marszałek, niech pani nie dyskutuje
z salą…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: W każdym razie nie…)
(Senator Władysław Komarnicki: Wobec tego ja
wycofuję to pytanie. Będę miał pytanie do ministra,
jeżeli na to pozwoli. Dziękuję bardzo.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Właśnie. Myślę, że to nie do mnie pytanie.)
Bardzo dziękuję.
Następna jest pani senator Barbara Zdrojewska.
Do pana senatora Pęka.
Proszę bardzo.
SENATOR
BARBARA ZDROJEWSKA
Tak, ja mam pytanie do pana senatora Pęka.
Chciałabym, żeby pan podał źródła informacji,
które przekazał pan w swojej wypowiedzi, dotyczących wiecu we Wrocławiu, który się odbył, a na
którym występowali politycy i sędziowie.
Wczoraj był pan obecny na posiedzeniu komisji,
na którym wyraźnie oświadczyłam, że nie było takiej sytuacji, że to jest po prostu kłamstwo. Mówił
o tym pan wiceminister Kaleta. To jest po prostu

kłamstwo. Nie jestem tu jedyną osobą, która była
na tej manifestacji. To były 2 oddzielne manifestacje, pod sądem występowali sędziowie, a później
grupa poszła na Plac Wolności, gdzie występowali politycy. Tak że proszę nie powtarzać rzeczy
niesprawdzonych i nieprawdziwych. I proszę podać mi też źródło tych pana informacji. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
MAREK PĘK
Są to źródła powszechnie dostępne. W tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, w której
telewizji to oglądałem, ale powiedzmy, że wiem to
z mediów.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
SENATOR
BARBARA ZDROJEWSKA
Przepraszam, ja proszę pana o sprostowanie.
Proszę mi udowodnić w takim razie… No, przepraszam, powtarza pan: z jakichś mediów. Ja panu mówię, że to jest nieprawda. Panie Senatorze, proszę,
żeby pan wycofał tę wypowiedź, bo ona jest nieprawdziwa. Byłam naocznym świadkiem tych wydarzeń i mówię panu, jak jest, a pan mówi o jakichś
mediach. Ja pytam o źródło, a pan mówi ogólnie.
SENATOR
MAREK PĘK
Dobrze, Pani Senator, ale pani nie jest instytucją rozstrzygającą o tym, co jest prawdą, a co jest
nieprawdą. Ja mam takie postrzeganie rzeczywistości, że jestem w dobrej wierze przekonany,
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że widziałem w telewizji, że Pinior stał obok sędziego, który orzeka w jego sprawie.
(Senator Barbara Zdrojewska: Możemy się domyślać, w jakiej telewizji…)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo. Przerywam tę dyskusję.
(Senator Marek Pęk: No przecież to jest bez
sensu.)
Pan senator Antoni Mężydło. Też do pana senatora Pęka.
SENATOR
ANTONI MĘŻYDŁO
Tak.
Panie Senatorze, pan, uzasadniając tryb wprowadzenia tej ustawy w Sejmie, tryb, o którym mówiła pani marszałek sprawozdawca komisji, był
ogromnie oburzony faktem podważania statusu
jednego sędziego przez innego sędziego. W panu
to wywołało ogromne oburzenie. A nie oburza pana
to, że ta ustawa, nad którą debatujemy, praktycznie likwiduje inne wartości, które akurat w wymiarze sprawiedliwości są bardzo ważne, jeśli chodzi
o niezawisłość sędziowską i niezależność sądową?
Według mnie to są kwestie priorytetowe.
Chciałbym zapytać pana, czy pan zdaje sobie
sprawę, dlaczego pojawiły się te problemy, które pana tak oburzają, czyli to podważanie statusu sędziego przez sędziego. Zapytam wprost: czy
nie uważa pan, że to jest efekt wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i tej reformy,
którą wyście zrobili, jeśli chodzi o tryb powoływania KRS? Bo rzeczywiście tak nie jest, że nie mamy
modelu europejskiego sądownictwa. Chociaż, wie
pan, ja, mając doświadczenie ze sfery gospodarczej, uważam, że najszybciej udało nam się naprawić postkomunistyczną polską rzeczywistość
w tych sektorach gospodarki, w których był taki
model gospodarczy, ze względu na to, że tam ta
konkurencyjność praktycznie od razu po wprowadzeniu tych ustaw gospodarczych zaczęła funkcjonować. To jest jedno pytanie.
Drugie dotyczy Izby Dyscyplinarnej. Wie pan,
to, że w waszych reformach, dotychczas wprowadzanych, pewnie niewiele wam się udało…
Chciałbym pana spytać, jakie są efekty wprowadzenia ustaw, reformy po 2015 r., bo ja akurat

ich nie widzę. Ja uważam, że ze względu na to,
że musimy operować w modelu krajowym, te
zmiany i reformy powinno się wprowadzić w konsultacji z rzeczywistością, czyli z ekspertami i ze
środowiskiem sędziowskim, bo ja nie znam innego modelu legislacyjnego. Przyznam się, że mam
akurat większe doświadczenie w sferze gospodarczej i tam nieobecność przedsiębiorców… Czasami
być może dopuszczają się oni jakiegoś lobbingu,
ale po to są parlamentarzyści, żeby niedozwolony
lobbing eliminować. Tutaj powinno być tak samo.
Uważam, że praktycznie wszystkie te ustawy są
wprowadzane w takim samym trybie ze względu
na to, że macie jakiś wymyślony model, który zupełnie nie współgra z rzeczywistością. Dlatego nie
konsultujecie tego ani ze środowiskiem, ani z ekspertami, ani z fachowcami, a eksperci są bardzo
często głęboko w tym wszystkim zakorzenieni.
Według mnie, jeśli chodzi o przewlekłość postępowania, to ona wzrosła, a nie zmalała. Jeżeli ma
pan jakieś dowody, to niech pan powie, o ile skrócił
się czas rozpatrywania spraw sądowych. Ja tego
nie widzę. To może tyle. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku, ja mam taką prośbę, żeby
pan jednak pilnował regulaminu, bo to są pytania
kompletnie niedotyczące materii ustawy, która była
omawiana na posiedzeniu komisji.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja rozumiem…)
Poza tym, Panie Senatorze, to są wszystko takie pytania z tezą. Potem się państwo oburzacie,
że ja odpowiadam politycznie. Nie jestem w stanie
inaczej odpowiadać na pytania, w których tak naprawdę są już zawarte odpowiedzi, bardzo ogólne
i bardzo szerokie tezy polityczne.
Na jedno pytanie panu odpowiem, Panie
Senatorze. No, myli pan 2 podstawowe kategorie prawne, mówiąc o gospodarce. Akurat wolność gospodarcza jest jedną z kategorii, która
wprost wynika z traktatów europejskich. Nikt tu
nie kwestionuje zasady wspólnego rynku i zasad
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prawnych, gospodarczych, obrotu gospodarczego, które są tu stosowane. My mówimy o ustroju
sądów, o wymiarze sprawiedliwości, który – jeszcze raz powtarzam, już chyba po raz dziesiąty dzisiaj – jest według traktatów wprost zastrzeżony do
kompetencji państw członkowskich. Mamy prawo
ukształtować ten ustrój tak, jak uważamy to za stosowne, jako suwerenni senatorowie i posłowie polskiego parlamentu.
Co do procedowania w Sejmie, to ciężko jest
mi o tym mówić, bo ja nie mam żadnego wpływu
na to, jak jest procedowana ustawa w Sejmie i jakie wartości, zasady są tam ewentualnie łamane
czy nadużywane.
Z mojego punktu widzenia, takiego politycznego… Proszę się nie gniewać. Ja widzę tutaj,
że wina jest głównie po stronie opozycji, która robi
wszystko, żeby uczynić z obrad sejmowych koszmar i kompletnie niemerytoryczną, potwornie
emocjonalną rozgrywkę. Czasem naprawdę współczuję posłom tego, w jakich warunkach procedują.
W Senacie jest trochę inaczej. Jako senatorowie
mamy pewne przepisy konstytucyjne, które zobowiązują nas do tego, ażeby rozpatrzyć ustawę
uchwaloną przez Sejm w konkretnych terminach.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Jasne.
(Senator Danuta Jazłowiecka: To jest brak odpowiedzi na pytanie.)
(Senator Barbara Zdrojewska: A w jakim trybie
pan mówił?)
Przepraszam bardzo, moment. Ja chciałbym
trochę…
Pan senator zwracał się do mnie z pewną uwagą. Panie Senatorze Sprawozdawco, ja stosuję w tej
części takie same kryteria w stosunku do wszystkich. Na pewno w następnej też tak będzie, jeżeli
będę prowadził.
Pan senator Bogdan Zdrojewski.
(Senator Antoni Mężydło: Nie dostałem odpowiedzi.)
Pan senator nie dostał odpowiedzi. Tak?
SENATOR
ANTONI MĘŻYDŁO
Nie, nie dostałem odpowiedzi, jeśli chodzi o niezawisłość sędziowską i niezależność sądową. Ze
względu na to, Panie Senatorze, że nie ustosunkował

się pan do kwestii Izby Dyscyplinarnej… Dzisiaj widać wyraźnie, że kształt, który określacie w tej ustawie, będzie naruszał te 2 wartości. To jest wyraźne.
(Senator Marek Pęk: Dobrze. Ale, Panie Senatorze…)
Panie Senatorze, ja uważałem, że dotychczasowe reformy, mimo że wskazywały… Partia rządząca miała ogromny wpływ na obsadzanie niektórych
stanowisk w sądach, bardzo duży wpływ, ale zawsze jakaś niezależność istniała. I dowodem na to…
I mnie to aż tak specjalnie nie martwiło…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze…)
…bo niezależność jest bardzo istotna. I nawet
w Trybunale Konstytucyjnym zdarzyło się…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze!)
…że 2 sędziów – pan sędzia Wyrembak i pan
Pszczółkowski wyłamali się wam…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze!)
Mieli kadencyjność…
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Panie Senatorze, czy pan mnie słyszy?
(Senator Antoni Mężydło: Tak.)
To dziękuję. Jesteśmy przy pytaniach…
(Senator Antoni Mężydło: Ja zadaję pytanie,
bo nie dostałem odpowiedzi, i szerzej…)
Dobrze, to ja powtórzę pana pytanie…
(Senator Antoni Mężydło: Ja staram się…)
Panie Senatorze, ja powtórzę pana pytanie.
Tak? Czy Izba Dyscyplinarna w tym kształcie nie
narusza…
(Senator Antoni Mężydło: Czy narusza niezawisłość sędziowską?)
No właśnie, czy nie narusza niezawisłości?
Proszę bardzo.
SENATOR
MAREK PĘK
Ja uważam, że nie narusza. Mówiłem o tym tutaj już wielokrotnie.
(Senator Antoni Mężydło: No jak nie? Cała debata jest o tym…)
A pan, Panie Senatorze już wie, w tym momencie, na początku tej procedury, którą zainicjowała
Komisja Europejska, jakie będzie rozstrzygnięcie
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Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej?
Przecież tego nie wiemy. Musimy poczekać.
Na razie jesteśmy w pewnych trybach politycznych i prawnych, które z mojego punktu widzenia
są nadużywane w celach politycznych, ale rozstrzygnięcia na razie jeszcze nie mamy.
Panie Senatorze, z całym szacunkiem, ale
odpowiedzenie na pytanie, jak nasze reformy,
wprowadzane na przestrzeni już drugiej kadencji, wpłynęły na polski wymiar sprawiedliwości,
przekracza zakres mojego sprawozdania. Nie jestem w stanie odpowiedzieć na nie krótko, jakoś
precyzyjnie, bo… No, to by było niepoważne.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Bogdan Zdrojewski.
SENATOR
BOGDAN ZDROJEWSKI
Chciałbym panu marszałkowi podziękować
przede wszystkim za tę uwagę o równym traktowaniu. Ja też miałem ochotę wystąpić w obronie i Antoniego Mężydły, i Wadima Tyszkiewicza,
którzy owszem, nieco przekraczają w swoich pytaniach granice pracy komisji, ale również pan, odpowiadając na pytania, odchodzi bardzo mocno,
docierając aż do Nord Stream II. A więc ta sprawiedliwość jest nam na tej sali rzeczywiście potrzebna.
(Senator Marek Pęk: Panie Senatorze, ja głównie
myślałem o czasie.)
Tak jest, dobrze.
(Senator Marek Pęk: Na pytanie jest jedna minuta. A jeżeli ktoś…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze,
Panie Senatorze…)
(Senator Marek Pęk: …zadaje mi pytanie przez
10 minut, to ja nie jestem w stanie potem precyzyjnie na nie odpowiedzieć.)
A czy pytania mogą być przerywane?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
uprzejmie, Panie Senatorze, proszę…)
Tak. Pamiętam…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze, nie dyskutujcie na sali. Proszę
o pytanie.)
Mam 2 pytania do Marka Pęka, jak również do
pani marszałek.

Pierwsze pytanie – do senatora sprawozdawcy. Ja pamiętam, jak eurodeputowani z Prawa
i Sprawiedliwości w Parlamencie Europejskim
występowali w sprawie Polski, aby Parlament
Europejski zajął się kwestiami wyborów. Pamiętam
też ministra rządu pani Beaty Szydło, pana ministra Waszkiewicza… Waszczykiewicza…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Waszczykowskiego.)
…Waszczykowskiego, który wystąpił do Komisji
Weneckiej o wydanie opinii. Pamiętam także inne
przykłady takich zwrotów akcji w tej materii.
I mam pytanie: czy szary obywatel, który wystąpi do sądu europejskiego czy do innej instytucji
europejskiej, będzie traktowany z taką samą wyrozumiałością jak właśnie te osoby? Czy nie będzie mu stawiany zarzut donosicielstwa, robienia
targowicy, podważania wiarygodności Polski na
arenie międzynarodowej? Przypomnę, że szary
obywatel ma prawo, jako osoba fizyczna czy jako
osoba prawna, zwrócić się do instytucji europejskiej, jeżeli uzna, że jest pokrzywdzony. Czynił tak
minister spraw zagranicznych, czynili tak eurodeputowani Prawa i Sprawiedliwości. Czy szary obywatel może liczyć na identyczną wyrozumiałość?
SENATOR
MAREK PĘK
Tak.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No!)
SENATOR
BOGDAN ZDROJEWSKI
Dziękuję bardzo.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
To bardzo ważna deklaracja.
Teraz mam pytanie do pani marszałek. Otóż
dzisiaj debatujemy nad tzw. ustawą kagańcową.
Ja pamiętam ten ciąg zdarzeń, zaczynający się właśnie od opinii wydanej przez Komisję Wenecką,
potem mieliśmy pierwsze orzeczenie ETS, teraz
mamy kolejne. To ostatnie dotyczyło uprawnienia Sądu Najwyższego, aby, krótko mówiąc, zdefiniował pozycję Izby Dyscyplinarnej – i to uczynił.
Dzisiaj mamy kolejny krok – kolejne ustawy. I mam
pytanie. Czy ta ustawa, która jest przedmiotem dzisiejszej debaty, mieści się w tych orzeczeniach?
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Czy możemy już dziś sformułować opinię, że idzie
ona w absolutnie przeciwnym kierunku niż orzecznictwo Unii Europejskiej, a w związku z tym grożą
nam wstyd i określone sankcje?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Pani Marszałek.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Tak, możemy powiedzieć, że ta ustawa wpisuje się w ten ciąg ustaw, które zmierzają do coraz
większego podporządkowania sobie wymiaru sprawiedliwości przez władzę wykonawczą. Ona rażąco łamie zasady prawa unijnego i, stwarzając takie
uwarunkowania np. postępowań dyscyplinarnych,
wprowadzając ten przepis odnośnie do kwestionowania umocowania innego sędziego, wprowadzając
definicję, kto jest sędzią, w zasadzie uniemożliwia
sądom orzekanie zgodnie z wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada
2019 r. i idącym w ślad za nim orzeczeniem Sądu
Najwyższego z 5 grudnia. Tak, my jesteśmy w stanie, kiedy już wiemy, jak wyglądała sytuacja przy
okazji poprzednich ustaw… Ja przypomnę tu tylko ustawę o Sądzie Najwyższym i skrócenie kadencji pani pierwszej prezes Sądu Najwyższego.
No, to była kwestia… Sprawa musiała zostać zasygnalizowana, żeby strona rządowa się cofnęła. Wprawdzie cofnęła się, ale wyrok i tak zapadł.
Ten wyrok zapadł po to, żeby wszystkie sądy
i wszystkie kraje wiedziały, że takich rzeczy w prawie europejskim po prostu czynić nie wolno. To było
ewidentne złamanie konstytucji.
Ja naprawdę mam nadzieję, ciągle jeszcze mam
nadzieję, że po wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia, ale przede wszystkim po tym wyroku z 19 listopada strona rządowa w jakimś sensie się cofnie,
bo to jest narażanie Polski po prostu na wstyd,
na wstyd przed innymi krajami, a obywateli polskich na te niekorzystne konsekwencje. Bo może
być tak, że sądy z Europy Zachodniej będą kwestionowały wyrok sądu polskiego z tego powodu,
że ten sąd był nienależycie obsadzony. Ten grzech
pierworodny tkwi jednak w ustawie o Krajowej
Radzie Sądownictwa – to ta ustawa, po orzeczeniu

Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
i orzeczeniu Sądu Najwyższego, winna być jak najszybciej przywrócona do stanu zgodnego z konstytucją, a sama rada należycie obsadzona.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Dziękuję.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pani senator Ewa Matecka. Proszę bardzo.
SENATOR
EWA MATECKA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora Pęka.
Panie Senatorze, proszę powiedzieć, jaką zmianę, jaką dobrą zmianę dla zwykłych obywateli
przyniesie proponowana przez was ustawa. Czy
ona usprawni działalność sądów, czy ona przyspieszy rozpatrywanie i rozstrzyganie spraw? Czy ona
zmniejszy koszty ponoszone przez zwykłych obywateli? Dziękuję bardzo.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Pani Senator!
Wrócę do preambuły tej ustawy. Uważam,
że ta ustawa zrealizuje te cele, które w preambule
zostały opisane, w tym zapewni prawo obywateli
do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia spraw
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Ja uważam,
że to nie jest wszystko takie proste i że nie wystarczy mówić, że sądy powinny działać szybciej,
że procedury powinny być prostsze, że opłaty powinny być niższe. Wymierzanie sprawiedliwości
to jest rzecz dużo bardziej skomplikowana, głębsza. Ta ustawa ma w bardzo szerokim zakresie zapewnić, że obywatel będzie szedł do rzeczywiście
niezawisłego, niezależnego sądu, sądu, który rzeczywiście zajmuje się tym, do czego jest powołany, że nie ma żadnych zastrzeżeń zarówno co do
standardów etycznych, jak i podejrzeń o sympatie,
działania czy intencje polityczne itd. Rozmawiamy
o tym od godziny 11.00 i wydaje mi się, że już wielokrotnie mówiłem o tych aspektach ustawy, które niewątpliwie wpływają moim zdaniem również
na to, że sądy będę lepsze, że sądy będą bardziej
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sprawiedliwe. Do tego się przyczynia zarówno precyzyjne rozgraniczenie tego, kto jest sędzią, a kto
nie jest, jak i bardzo precyzyjna i dużo bardziej realna konstrukcja tego systemu i katalogu działań
związanych z zasadą apolityczności sędziów, no
i ze wszystkimi innymi aspektami, które są podstawą orzecznictwa sędziowskiego jako niezależnego
i niezawisłego. No, nie umiem inaczej odpowiedzieć na to pytanie, naprawdę.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zadanie pytań panią senator Danutę
Jazłowiecką.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja chciałabym pierwsze pytanie zadać panu
senatorowi.
Panie Senatorze, spodziewam się, że podobnie
jak moi koledzy, zostanę obrażona przez pana, ale
mimo wszystko postaram się panu zadać pytanie.
Postaram się też, żeby to pytanie było prostym pytaniem, bo z tego, co pan często sugeruje, wynika,
że nie rozumie pan naszych pytań.
Otóż panowie bardzo często zapewniacie nas, że
ustawa, którą zaproponowaliście, jest najlepszym
rozwiązaniem z możliwych, jest rozwiązaniem, które się wpisuje w standardy państw członkowskich,
standardy Unii Europejskiej. Spróbuję uwierzyć,
że przygotowanie tej ustawy jako projektu poselskiego, co uniemożliwia przeprowadzenie konsultacji społecznych, nie było spowodowane tym,
by uniknąć opinii, oceny eksperckiej odnośnie
do zapisów tej ustawy. Dzisiaj, po przeprowadzeniu
takich konsultacji w Senacie, wiemy, jak dużo błędów
jest zawartych w tej ustawie, błędów, co do których
państwo wprowadziliście opinię społeczną w błąd,
bo w przypadku powoływania sędziów powiedzieliście państwo, że stosujecie standardy niemieckie,
w ramach których parlament niemiecki podejmuje
większością 2/3 głosów decyzję o powołaniu sędziów.
Nie dodaliście, że w waszym zapisie jest dodatkowy
zapis, który mówi, że jeżeli większością 2/3 sędzia
nie zostanie wybrany, to wówczas wybiera się zwykłą większością głosów. Zgodnie ze standardami europejskimi tę część, tę drugą część, traktuje się jako

upolitycznienie wyboru sędziów, upolitycznienie
prawodawstwa polskiego.
Chciałabym zapytać, który zapis tej ustawy,
którą państwo świetnie znacie, zapewni rozwiązywanie konfliktów na arenie międzynarodowej
w przypadku, gdy jednak państwa członkowskie
z uwagi na buble, jakie się znajdują w tej ustawie,
nie zaakceptują jej jako ustawy spełniającej standardy europejskie. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo.
SENATOR
MAREK PĘK
Pani Senator, według mnie nie jest celem tej
ustawy to, żeby ona zapewniała rozwiązywanie
ewentualnych konfliktów na arenie międzynarodowej. No, cel tej ustawy został precyzyjnie określony, ona odpowiada na pewną sytuację wewnętrzną
naszego, polskiego sądownictwa, dotyczącą statusu sędziów, postępowań dyscyplinarnych, zasady
apolityczności, zasady niezależności, zasady niezawisłości. Ewentualne dyskusje na temat zarzutów co do tej ustawy na poziomie europejskim są
przed nami. No, ja jednak uważam, że państwo posługujecie się w sposób zbyt pochopny i zbyt swobodny… To jest już takie ferowanie ocen prawnych
i wyroków dotyczących czy zgodności tej ustawy
z prawem europejskim, czy innych standardów.
No, jeżeli pani senator mówi o jakichś standardach, to ja bym chciał je zobaczyć, bo cały czas
problem polega na tym – i tutaj się jakoś nie możemy porozumieć – że w naszej opinii nie ma czegoś takiego jak jednolite, precyzyjne standardy
europejskie w tej materii. Naprawdę nie jest tak
prosto stwierdzić, co tutaj jest zgodne z prawem
europejskim, ze standardem europejskim, a co nie.
Próbowaliśmy w komisji wielokrotnie pokazywać
te bardzo różnorodne regulacje w poszczególnych
krajach europejskich, to, że w niektórych – jeszcze raz to powtarzam – sędziowie należą do partii politycznych, w niektórych systemach sędziów
wybierają politycy itd., itd., a mimo to państwo
cały czas nie potraficie dostrzec, że jest tutaj różnorodność, że jest tutaj szeroki wachlarz rozwiązań i że nie wszystko jest takie proste, czarno-białe,
zero-jedynkowe.
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(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku…)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku, ale senator nie odpowiedział na moje pytanie.)
Ale na które?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Rozumiem, że
nie zrozumiał tego pytania. Ja zapytałam o konkretną rzecz…)
Ale to…
(Senator Marek Pęk: Ale ja nie wiem, dlaczego
pani senator po raz kolejny w taki złośliwy sposób
się do mnie odnosi…)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Ja zapytałam
o konkretną rzecz…)
(Senator Marek Pęk: Jeżeli pani…)
Panie Senatorze! Panie Senatorze!
(Senator Marek Pęk: Ale, Panie Marszałku, pan
też powinien troszeczkę dbać o dobro…)
(Senator Maria Koc: Naprawdę.)
Bez złośliwości.
(Senator Marek Pęk: …moje jako sprawozdawcy. Czwartą godzinę sprawozdaję, staram się odpowiadać na wszystkie pytania zgodnie ze swoją
najlepszą wiedzą i możliwościami…)
Ale ja do pana nie mam pretensji. Czy pan chce
przerwę?
(Senator Marek Pęk: No ale ja mam pretensję,
że…)
Czy pan chce przerwę?
(Senator Marek Pęk: …że pani senator mnie
przywołuje tutaj do jakiejś kultury i porządku, a po
raz trzeci mnie obraża, chociaż ani słowem się do
pani nie odniosłem wcześniej w trakcie debaty.)
(Senator Maria Koc: Czegoś takiego jeszcze nie
było.)
(Senator Janina Sagatowska: Tak.)
Pani Senator, proszę powtórzyć pytanie, tylko
bez jakichś osobistych…
(Senator Maria Koc: Bez obrażania.)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Oczywiście.)
…wycieczek.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Spróbuję bez obrażania, skoro pan…
(Senator Marek Pęk: No to bardzo proszę.)

…uznaje, że…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo, proszę bardzo.)
Spróbuję w sposób prosty przedstawić panu pytanie, by pan zrozumiał.
Otóż zapytałam pana o konkretny zapis tej ustawy, zapewniający naszym obywatelom, którzy żyją
w Unii Europejskiej, którzy mieszkają w różnych
krajach, możliwość rozwiązywania sporów na arenie międzynarodowej, w przypadku gdy przyjęcie
tej ustawy nie zostanie zaakceptowane przez państwa członkowskie, co sugerowali nam eksperci
uczestniczący w konsultacjach społecznych. Mówi
pan, że my domagamy się standardów. Pan nie zna
tych standardów. No, jeżeli państwo nie znacie tych
standardów, to trudno, żebyście przygotowywali
prawo polskie.
SENATOR
MAREK PĘK
No więc odpowiadam po raz wtóry tak samo:
nie jest celem tej ustawy to, o co mnie pani pyta.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Chciałabym zadać pytanie pani marszałek.)
Bardzo proszę o zadanie pytania pani marszałek.
Pani senator Jazłowiecka. Bardzo proszę.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Pani Marszałek, przede wszystkim chciałabym
pani podziękować za tak rzetelne przygotowanie
poprawek i tak rzetelne odpowiedzi, których pani
nam udziela, bardzo przejrzyste i pokazujące, jakie konsekwencje przynosi ta ustawa. Chciałabym
panią zapytać… Opinia społeczna bardzo często
była dezinformowana, mówiąc bardzo delikatnie, w sprawie przepisów, które są zawarte w tej
ustawie. Konsultacje społeczne pokazały nam, że
ta ustawa ma bardzo dużo błędów i powoływanie
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się w tej ustawie na rozwiązania krajów członkowskich Unii Europejskiej, które są akceptowane w standardach Unii Europejskiej, są dokładnie
takimi samymi i powinny być zaakceptowane przez
Unię Europejską… Chciałabym zapytać, co wyjaśniła ta międzynarodowa debata na temat naszej
ustawy. Chciałabym też zapytać, czy w standardach Unii Europejskiej jest dzielenie się dobrymi doświadczeniami na arenie międzynarodowej,
wśród państw członkowskich, różnych środowisk,
w tym również środowisk prawnych. I ponieważ
kwestionowana tu była suwerenność naszego
kraju, chciałabym zapytać, czy tej suwerenności
nie zabezpiecza, w ramach członkostwa naszego
kraju, obecność naszych posłów w Parlamencie
Europejskim, gdzie uczestniczą oni w przygotowywaniu prawa europejskiego, nasza obecność
w Radzie Europejskiej, która uczestniczy również
w negocjacjach dotyczących prawa stanowionego
przez Unię Europejską, i nasza obecność w Komisji
Europejskiej? Przecież mamy tam swoich przedstawicieli. To ich głos, ich praca powinny zapewnić
suwerenność naszego kraju. Czy to jest prawdą?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią marszałek sprawozdawczynię.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Pani Senator! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o te debaty i konsultacje publiczne,
konsultacje społeczne, to komisje senackie zrobiły
to, czego nie zrobił Sejm. Komisje senackie chciały
skonsultować w jak najszerszym zakresie tę ustawę
zarówno z przedstawicielami środowisk prawniczych, jak i z wybitnymi specjalistami w tej materii, teoretykami prawa, jak również z osobami
z innych krajów, czyli profesorami – to były osoby z tytułami naukowymi – z tych krajów, na które powoływali się przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości przy wyjaśnianiu tej ustawy.
Powoływali się na przepisy w innych krajach, sugerując, że w tych krajach sędziowie są powoływani
w taki sposób, jak w tej ustawie jest projektowane,
albo że władza wykonawcza ma jeszcze większy

wpływ na powoływanie sędziów. Jak się okazało
w trakcie tych dyskusji i tych spotkań… Ja bardzo
żałuję, że na tych spotkaniach nie było przedstawicieli opozycji senackiej, dlatego że na pewno dyskusja byłaby jeszcze bardziej merytoryczna w tym
kontekście, że pytania do nas, które tutaj padają, mogliby zadać bezpośrednio tym przedstawicielom nauki z zagranicy. Ale istota tkwi właśnie
w szczegółach, dlatego że ten sędzia, przedstawiciel
z Francji, kiedy zacytowano mu artykuł, którym
się posługiwali nasi przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości, nawet nie za bardzo… Powiedział,
że on sobie nie przypomina, żeby ten artykuł kiedykolwiek był użyty. To nie chodzi o konkretny przepis wyjęty z kontekstu, tylko chodzi o całokształt
przepisów, całokształt systemu wymiaru sprawiedliwości, który daje społeczeństwu przekonanie,
że sędziowie są niezawiśli, a sądy są niezależne.
To o to chodzi. I we wszystkich tych krajach, które były podawane jako przykłady, ani niezawisłość
sędziów, ani niezależność sądów przez obywateli
i przez żadne organy nie jest kwestionowana, nie
jest też kwestionowana na arenie międzynarodowej, bo przecież u nas również obowiązują wyroki z Niemiec, z Francji, które są tam wydawane,
a w których stronami są akurat nasi obywatele. Tak
że to o to chodzi, żeby zapewnić pełną spójność.
I druga kwestia: suwerenności. My w 1989 r.
bardzo marzyliśmy o tym, aby stać się częścią
świata zachodniego, a nie ciągle być częścią świata wschodniego. Nam świat zachodni – Europy
Zachodniej, Unii Europejskiej, wtedy jeszcze była
EWG – kojarzył się z wartościami i z przestrzeganiem pewnych wartości, ze wspólnotą wartości, do
jakich myśmy zmierzali, o jakie walczyła pierwsza Solidarność. Za te wartości nasi przyjaciele,
znajomi, może rodzice wielu z nas byli internowani czy siedzieli w więzieniach, i też wielu z nas
– biorąc pod uwagę pana marszałka. I dlatego my
marzyliśmy o tym i my robiliśmy wszystko, żeby
do tej Unii Europejskiej się dostać. Przez kilkanaście lat spełnialiśmy wszystkie warunki, które pozwalały nam do Unii Europejskiej wejść nie tylko
po to, aby uzyskać pieniądze z Unii Europejskiej,
ale właśnie po to, aby znaleźć się w kręgu cywilizacji zachodniej, głównie w sferze prawnej, w sferze
ochrony praw człowieka – takich, jakie są w krajach Europy Zachodniej. I dlatego spełnialiśmy
te kryteria. Dlatego też w latach dziewięćdziesiątych wstąpiliśmy do Rady Europy i zobowiązaliśmy
się przestrzegać przepisów Europejskiej Konwencji
Praw Człowieka.
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Komisja Wenecka, której przedstawiciele byli
w ubiegłym tygodniu w Polsce, jest organem Rady
Europy. Też bardzo żałuję, że nikt z Sejmu nie spotkał się z Komisją Wenecką, bo przecież tam są bardzo wybitni przedstawiciele nauki. Nawet obecny
pan minister Warchoł, zdaje się, też jest członkiem
Komisji Weneckiej, i bardzo dobrze. Dlatego źle
się stało, że w Sejmie nie rozmawiano – my rozmawialiśmy tylko w Senacie – z przedstawicielami Komisji Weneckiej, którzy zadawali pytania i,
oczywiście, na których opinię, jak pan marszałek
przyznał, czekamy.
Ale to wczorajsze spotkanie również było bardzo cenne, dlatego że wiele z tych półprawd albo
nieprawd, które funkcjonowały w przekazie publicznym i były prezentowane przede wszystkim
przez pana ministra Kaletę, po prostu zostało rozwianych. I też wielka szkoda, że pan minister nie
był obecny, bo być może mógłby zadać pytania albo,
jeżeli miałby wątpliwości odnośnie do odpowiedzi,
mógłby doprecyzować.
Ja generalnie uważam, że jesteśmy w kręgu
cywilizacji europejskiej, co jest faktem. Unia
Europejska to jesteśmy my. Przecież Unia Europejska to nie jest jakieś obce mocarstwo, Unia
Europejska to nie jest jakiś obcy świat, to nie żadna
zagranica. To jesteśmy my. I właśnie skutkiem tego,
że to jesteśmy my, jest to, że wybieramy naszych
posłów do Parlamentu Europejskiego. Przecież
również opozycja senacka ma swoich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim i oni biorą udział
w stanowieniu prawa europejskiego. A prawo europejskie służy nam wszystkim.
Przypomniałam sobie w międzyczasie, kiedy
była rozmowa na temat tych wyroków, że przecież była ta słynna dyrektywa transgraniczna.
Jako prawnik pamiętam doskonale, jakie były perturbacje, ponieważ my nie uchwaliliśmy na czas
ustawy, a to po prostu weszło w życie i ułatwiło
naszym obywatelom leczenie wtedy, kiedy wyjeżdżali za granicę. Wcześniej musieliśmy wykupować
sobie ubezpieczenie, a dzięki temu, jeżeli byliśmy
ubezpieczeni w Polsce, to wszystkie instytucje zagraniczne w Unii Europejskiej na podstawie karty leczyły nas tak jak wszystkich obywateli Unii
Europejskiej. I to na tym polega prawo wspólnotowe – chociaż my nie płacimy na tamto ubezpieczenie, to oni respektują nasz system ubezpieczeń
i leczą nas na tych zasadach, a my również respektujemy jakieś zasady. Teraz odnośnie do sądów
– sądy stanęły na początku na stanowisku przeciwnym interesom Skarbu Państwa. W pierwszym

momencie, kiedy zaczęła obowiązywać ta dyrektywa, obywatele polscy mogli w pewnych warunkach
wykonać pewne zabiegi za granicą. I były wtedy
takie słynne zabiegi usuwania zaćmy w Czechach.
NFZ absolutnie zabraniał w tych przypadkach
wypłacania pieniędzy, refundacji na podstawie tej
dyrektywy. To polskie sądy spowodowały, dzięki
swoim wyrokom zasądzającym zwrot kosztów tych
zabiegów na rzecz polskiego obywatela, że NFZ
też w końcu zaczął to stosować. Mało tego, teraz
operacje zaćmy można w Polsce wykonać bez żadnego problemu, a trzeba było czekać kilkanaście
lat. I to jest rola prawa unijnego. To jest rola Unii
Europejskiej, że generalnie…
(Senator Dorota Czudowska: Rząd Prawa
i Sprawiedliwości to wprowadził.)
To było jeszcze przed rządami Prawa i Sprawiedliwości.
(Senator Dorota Czudowska: Nie, nie, proszę
pani.)
Największym sukcesem PiS na arenie międzynarodowej w latach 2005–2007 było podpisanie traktatu lizbońskiego. Tak wtedy uważał PiS.
Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będzie to pytanie skierowane do pani marszałek. Konkretnie będą to 2 pytania, Pani Marszałek.
Pierwsze jest bardziej szczegółowe, odnosi się
do pani wypowiedzi, w której pani stwierdziła,
że definicja sędziego w jakiś sposób narusza
uprawnienia KRS – tak zrozumiałem pani wypowiedź. Proszę mi powiedzieć, czy w obecnym
stanie prawnym ta definicja, którą przytoczę: sędzia sądu powszechnego jest osoba powołaną na
to stanowisko przez prezydenta RP, która złożyła
ślubowanie wobec prezydenta RP, umożliwia prezydentowi powołanie sędziego bez wniosku KRS.
Czy to jest definicja, czy też przepis proceduralny?
To jest pierwsze pytanie.
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Drugie jest bardziej zasadnicze. Mianowicie
w swoim wystąpieniu wstępnym, no, właściwie w sprawozdaniu wstępnym stwierdziła pani,
że prawo Unii Europejskiej jest ponad prawem
polskim, krajowym. Ale tu trzeba być precyzyjnym, bo prawo obejmuje różne akty prawne, różniące się miejscem w hierarchii, o różnej mocy.
Ja się powołam na wyrok, o którym pani też mówiła – przywoływała go pani w innej kwestii – mianowicie na wyrok w sprawie K 18/04, ten właśnie
słynny wyrok z 11 maja 2005 r., co ciekawe, wydany przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie. Przewodniczącym był wtedy pan Marek Safjan,
a w tym składzie były też takie osoby jak pani Ewa
Łętowska czy Jerzy Stępień, a więc chyba autorytety
dla państwa strony. Otóż ten wyrok – żeby było jasne, nie było tutaj zdania odrębnego – mówi m.in…
W uzasadnieniu do tego wyroku mówi się, że „konstytucja pozostaje zatem – z racji swej szczególnej
mocy – «prawem najwyższym Rzeczypospolitej
Polskiej» w stosunku do wszystkich wiążących
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych.
Dotyczy to także ratyfikowanych umów międzynarodowych o przekazaniu kompetencji «w niektórych
sprawach»”. Konkretnie „ani art. 90 ust. 1, ani też
art. 91 ust. 3 nie mogą stanowić podstawy do przekazania organizacji międzynarodowej czy też jej organowi upoważnienia do stanowienia aktów prawnych
lub podejmowania decyzji, które byłyby sprzeczne
z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej”. To jednoznacznie wyjaśnia, jaka jest hierarchia. Nad każdym
prawem polskim, międzynarodowym, unijnym jest
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Tak stwierdził Trybunał Konstytucyjny w roku 2005, nie nasz
– w cudzysłowie – ani być może nie wasz Trybunał.
I tego się trzymamy, bo jesteśmy suwerennym państwem. To jest nasze stanowisko. Wy chcecie być
może inaczej. Twierdzicie, że jest jakieś tam prawo europejskie, które jest ponad prawem polskim.
Które zdanie jest prawdziwe?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Marszałek.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Art. 179 konstytucji mówi, że sędziowie są powoływani przez prezydenta na wniosek Krajowej

Rady Sądownictwa. W związku z tym, zgodnie
z konstytucją, do powołania przez prezydenta sędziego niezbędny jest dzisiaj wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa. W związku z tym ta definicja jest niepełna. Definicja z art. 55 pomija rolę
Krajowej Rady Sądownictwa. W dyskusjach w komisji padło takie zdanie ze strony przedstawicieli
ministerstwa: bo zostało to zakwestionowane przez
Trybunał Sprawiedliwości. Tak. Ja sobie wyobrażam taką sytuację, Panie Senatorze. Odpowiem na
pana pytanie krótko. Wyobrażam sobie sytuację,
kiedy na podstawie tej ustawy może być powołana
przy złej woli osoba, która nie została nominowana
przez Krajową Radę Sądownictwa. Wyobrażam to
sobie. Oczywiście będzie to złamanie konstytucji.
Wyobrażam sobie, że to może nastąpić. Od 2015 r.
zmiana systemu wymiaru sprawiedliwości dokonuje się jakby poza konstytucją, ustawami zwykłymi zmienia się powoli, krok po kroku ustrój Polski.
Dlatego jestem sobie w stanie wyobrazić, że taka sytuacja może nastąpić. Poza tym remedium na orzeczenie TSUE z 19 listopada 2019 r. nie jest definicja
dotycząca tego, kto jest sędzią, tylko prawidłowe
przywrócenie zgodności z konstytucją przepisom
o Krajowej Radzie Sądownictwa i konstytucyjne obsadzenie Krajowej Rady Sądownictwa. To jest odpowiedź na pytanie pierwsze.
Pytanie drugie. Oczywiście, że ma pan rację
– konstytucja jest najważniejsza. Ja nigdy nie powiedziałam… nie użyłam słowa „wyższość”. Ja cały
czas używam słowa „pierwszeństwo”. To jest ważne.
Oczywiście konstytucja jest najważniejsza i konstytucja te artykuły zawiera. Chodzi o to, że konstytucja zawiera artykuły, które stanowią o tym, że
prawo korzysta z zasady pierwszeństwa, i to nie
przed tą konstytucją, tylko przed ustawą. Umowa
międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą
wyrażoną w ustawie ma pierwszeństwo przed ustawą, jeżeli tej ustawy nie da się pogodzić z umową.
Ma pierwszeństwo.
(Senator Jerzy Czerwiński: I przed konstytucją
też. Czy przed ustawą zwykłą?)
I to stanowi nasza konstytucja.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę…)
To stanowi nasza konstytucja. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
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Następne pytanie zadaje pani senator Jolanta
Hibner. Bardzo proszę.
SENATOR
JOLANTA HIBNER
Dziękuję bardzo.
Do pana senatora Pęka.
Panie Senatorze, przedstawia pan wniosek
mniejszości, mówiąc, że ta ustawa porządkuje wiele aspektów związanych z sądami i że właściwie ten
wariant jest już doskonały. Ja chciałabym się dowiedzieć… Jest rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego,
które mówi o Izbie Dyscyplinarnej. Dlaczego państwo nie wnieśli jakiejś poprawki czy innego rozwiązania i nie zlikwidowali tej Izby Dyscyplinarnej
mimo wyroku, który jest już obowiązujący? Wyrok
mamy wszyscy szanować. To jest jedna sprawa
A druga… Mówimy o dyscyplinie sędziów.
Dlaczego nie objęto tym sędziów, którzy są oddelegowani do ministerstwa? Nie objęto ich, chociaż wiemy, jakie wydarzenia tam miały miejsce.
Dlaczego nie objęto dyscypliną, szczególną dyscypliną, tych sędziów, którzy mają w dużym stopniu
pomagać władzy wykonawczej? Ci ludzie, którzy
w ministerstwie pracują, właśnie w tych najlepszych zapisach dla sądów nie są ujęci. Dlaczego
mamy do czynienia z taką sytuacją, że sędziowie
oddelegowani do Ministerstwa Sprawiedliwości,
którzy prowadzili np. nagonkę na innych sędziów,
po prostu są traktowani tak, że wracają, z powrotem sądzą i nic się nie dzieje? Dlaczego nie wpisano
tego do ustawy? Dlaczego państwo nie wniesiecie
takiej poprawki, która by dyscyplinowała w sposób
szczególny tych ludzi, którzy pracują na pograniczu
władzy ustawodawczej i wykonawczej? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora.
SENATOR
MAREK PĘK
Pani Senator, z przykrością stwierdzam, że nie
umiem odpowiedzieć na to pytanie. Może przedstawiciele ministerstwa odpowiedzą.
A co do pytania o likwidację Izby Dyscyplinarnej
to uważam, że ta izba nie może być zlikwidowana,

musi istnieć, jest bardzo ważna. Postępowania dyscyplinarne wobec sędziów, prowadzone właśnie
przez Izbę Dyscyplinarną, są jednym z najważniejszych aspektów reformy sądownictwa, którą
Prawo i Sprawiedliwość jeszcze w poprzedniej kadencji wprowadziło.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję.
(Senator Jolanta Hibner: Ja rozumiem, że na
tym…)
Przepraszam, Pani Senator. Chciałbym tylko
powiedzieć, przypomnieć państwu, że pan senator sprawozdawca powinien być adresatem pytań
dotyczących sprawozdania. Będziemy mieli tutaj
możliwość wysłuchania reprezentanta rządu, więc
pytania, które są do rządu, dotyczące działań rządu, należy kierować do reprezentanta rządu. Pan
senator reprezentuje senatorów, którzy przedstawili wniosek mniejszości, i pytania powinny dotyczyć tego zakresu. Przepraszam za tę uwagę,
ale chciałbym… W żaden sposób nie ograniczam
dyskusji, niemniej pamiętajmy, że będzie jeszcze
przemawiał reprezentant rządu i że będziemy
mieli możliwość zadawania mu pytań, z całą pewnością zasadnych. Mamy też przed sobą debatę,
w której wszyscy senatorowie będą mogli wyrazić
swoje polityczne stanowisko względem tej ustawy.
Mój wtręt czy moja interwencja wiąże się właśnie
z tym. Bardzo bym prosił państwa senatorów zarówno o przestrzeganie limitu czasu, jak i o trzymanie się merytorycznej treści tej debaty.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
JOLANTA HIBNER
Ja chciałabym tylko powiedzieć, że… ponieważ
mamy ten wyrok sądu… Państwo uczestniczyli
w posiedzeniu, mogli państwo wnieść poprawkę. Wiedząc o tym, pan mówi: według mnie Izba
Dyscyplinarna… Ale ja nie mówię, że według mnie,
tylko że według wyroku sądu, i to jest ta różnica.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Lamczyk. Bardzo proszę.
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SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pani marszałek, jeśli można.
Czy ustawa kagańcowa, która nakłada kary
na sędziów… Bo to jest karanie sędziów, w związku z czym mam pytanie: czy w jakichś krajach
Unii Europejskiej też stosuje się właśnie kary dla
sędziów, którzy stosują prawo? To jest pierwsze
pytanie.
Drugie pytanie. Wszyscy apelują, żeby tej ustawy kagańcowej nie wprowadzać – marsz tóg, pani
komisarz Věra Jourová, Komisja Europejska…
Jeszcze tutaj mamy opinię chociażby Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii
Nauk, gdzie jest taka sentencja, że władza sądownicza musi być wolna od nacisków władzy
ustawodawczej i wykonawczej, a sędziowie orzekający zgodnie z własnym sumieniem nie mogą
być poddawani represjom. Następnie jest sentencja biskupa, wikariusza archidiecezji warszawskiej Piotra Jareckiego, który podpiera się słowami
Jana Pawła II: „Niezależność władzy sądowniczej
od polityków ma istotne znaczenie dla zapobieżenia przekształcaniu demokracji konstytucyjnej
w swego rodzaju zwierzchnictwo większości, prowadzące do faktycznego przekształcania suwerenności narodu w dyktaturę wyborczą”. Nie mówię
już o Biurze Analiz Sejmowych, które nie zostawiło
suchej nitki na tej ustawie. Sąd Najwyższy… Tutaj
też swoją opinię…
(Senator Dorota Czudowska: Pytanie, pytanie.)
To znaczy jest to właśnie… Przejęcie kontroli nad Sądem Najwyższym i Trybunałem Stanu
to praktyczny koniec samorządu sędziowskiego,
zamyka usta sędziom… Rada dziekanów prawie
wszystkich uczelni prawniczych w Polsce…
W związku z tym ja mam pytanie do pani marszałek. Czy pani zna jakąś opinię pozytywną na temat tej ustawy kagańcowej? Ja mówię: słuchałem
i nie mogłem takiej wyszukać.
Chciałbym, żeby pani ustosunkowała się do
pytania zarówno pierwszego, o tych karach, jak
i drugiego.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią marszałek sprawozdawczynię o odpowiedź.

SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Oczywiście w każdym systemie prawnym jest
odpowiedzialność dyscyplinarna sędziów, ale odpowiedzialność dyscyplinarna ograniczona jest
do sytuacji, kiedy sędzia rażąco narusza prawo
albo uchybia godności swojego urzędu. Pytaliśmy
o to w trakcie posiedzenia naszych komisji i naszego zespołu gości, którzy do nas przyjechali z innych
krajów, i w głowie im się nie mieściło, że sędzia
za stosowanie prawa, a szczególnie za stosowanie
prawa unijnego, mógłby ponosić jakiekolwiek konsekwencje. Przypominam jeszcze, że pierwotna intencja wnioskodawców była właśnie taka, aby karać
sędziów właśnie za stosowanie wyroku TSUE, dlatego że ten §1 pkt 1 miał trochę inny kształt i dopiero później zostało to zmienione. Ale tak naprawdę
za stosowanie prawa unijnego można karać równie
dobrze na podstawie pktu 2, chodzi tu o „działania
lub zaniechania mogące uniemożliwić lub istotnie
utrudnić funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości”, no bo konia z rzędem temu, kto powie,
co to oznacza. Można pod to podciągnąć dokładnie
wszystko. Albo „działania kwestionujące istnienie
stosunku służbowego sędziego” czy „umocowanie
konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej”.
Organ konstytucyjny – ja rozumiem, że chodzi
o Krajową Radę Sądownictwa. Czyli powiedzenie
przez sędziego, że Krajowa Rada Sądownictwa nie
spełnia wymogu dotyczącego organu obiektywnego w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, jest już
deliktem dyscyplinarnym, za który sędzia może być
pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej.
W świecie zachodnim prawa rzymskiego, w świecie
prawa cywilizacji rzymskiej, w Unii Europejskiej
jest to nienormalne, takiego ustawodawstwa nie
ma. To jest pierwsza kwestia.
I drugie pytanie, odnośnie do…
(Senator Stanisław Lamczyk: Co do pozytywnej opinii…)
Tak. Jest bardzo wiele opinii negatywnych
w stosunku do tej ustawy. Nie znalazłam żadnej
opinii pozytywnej. Pan minister Kaleta wczoraj
bardzo je obiecywał, bo twierdził, że Ministerstwo
Sprawiedliwości takimi dysponuje. Dziwię się,
dlaczego Ministerstwo Sprawiedliwości, skoro
to nie Ministerstwo Sprawiedliwości było autorem
tej ustawy, tylko posłowie. Ale twierdził, że istnieją
takie opinie. Ja bardzo prosiłam pana ministra, aby
na dzisiejsze posiedzenie przyniósł te opinie i żeby
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nam przede wszystkim powiedział, kto się podpisał
pod tymi opiniami. No bo wszystkie opinie, które zostały przedłożone w Sejmie, pani marszałek
Witek, i panu, do laski marszałkowskiej w Senacie,
zostały podpisane przez osoby, które je sporządziły.
No ale nie było takich opinii, które by aprobowały
rozwiązania zawarte w tej ustawie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Adama Szejnfelda.
SENATOR
ADAM SZEJNFELD
Dziękuję, Panie Marszałku!
Mam pytanie do pani marszałek… marszałkini
sprawozdawcy… sprawozdaczyni.
Mówimy tutaj bardzo długo na temat wielu
aspektów ustawy zmieniającej kilka ustaw w różnych kategoriach i na różnym poziomie szczegółowości, także pod względem prawniczym. Ale
wiemy w zasadzie, że opinia publiczna, Polacy
w kraju, jeśli interesują się wymiarem sprawiedliwości, jeśli mają wobec niego swoje stanowisko, to
chcieliby wyraźnie wiedzieć, czy ta ustawa będzie
prowadziła do celu, który dla wielu jest ważny – dla
nas na pewno też – a mianowicie do usprawnienia
wymiaru sprawiedliwości w Polsce, przyspieszenia
procesów, zwiększenia efektywności sądów, także polepszenia pracy sędziów i pracowników administracji sądów. Czy ta ustawa ma w ogóle taki
cel? Czy taka intencja pojawia się w przepisach
czy gdziekolwiek, ale przede wszystkim, czy to jest
możliwe do osiągnięcia, jeśli ta ustawa weszłaby
w życie? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Ta ustawa absolutnie… Przepisy tej ustawy
nie zawierają w sobie takiego celu. Dla obywatela

ona nie niesie żadnych pozytywnych skutków.
Niesie tylko ten skutek negatywny, że jeżeli zostanie uchwalona, to Unia Europejska, Komisja
Europejska może zacząć stosować wobec Polski
procedurę. Czyli obywatel na tym straci.
Jeżeli chodzi o kwestię usprawnienia wymiaru sprawiedliwości, to ja już o tym dzisiaj mówiłam. Chodzi przede wszystkim o to, aby wreszcie
usprawnić procedury. Oczywiście, zostały w ubiegłej kadencji uchwalone zmiany do kodeksu postępowania cywilnego, ale te zmiany są straszne. One
jeszcze bardziej komplikują sprawy i jeszcze bardziej ograniczają obywatelowi dostęp do wymiaru sprawiedliwości. Ja podam tylko jeden prosty
przykład: opłata 100 zł za uzasadnienie. Ostatnio
na Twitterze pan komisarz Wojciechowski, czyli
obecny komisarz Unii Europejskiej, zarzucił, że jak
to jest możliwe, że obywatel musi za uzasadnienie postanowienia płacić. To ogranicza obywatelowi dostęp do sądu. A to ni mniej, ni więcej, tylko
ostatnie zmiany doprowadziły do tego, że nie tylko
w przypadku postanowienia kończącego sprawę
czy wyroku, który skończył sprawę, za uzasadnienie trzeba zapłacić, ale również w przypadku
każdego postanowienia wpadkowego, czyli np. postanowienia w kwestii zawieszenia postępowania.
Jeżeli strona chce uzasadnienia tego postanowienia, bo nie zgadza się z nim i chce je zaskarżyć, to
również musi zapłacić 100 zł, żeby uzyskać takie
uzasadnienie.
Następna kwestia to opłaty sądowe, które też
zostały podwyższone w sierpniu. Np. taka opłata,
która powinna w zasadzie pozostać, naprawdę nie
wiem, jaka była idea, jaki był cel jej podwyższenia:
opłata za wniosek o zawezwanie do próby ugodowej. To jest takie postępowanie, można powiedzieć,
przed sądem, ale mające doprowadzić do rozstrzygnięcia sporu bez angażowania sądu. Czyli zawiera się ugodę przed sądem. Jeżeli ktoś chciał złożyć
taki wniosek o zawezwanie do próby ugodowej do
sądu, płacił 40 zł. Jeżeli wartość przedmiotu sporu wynosiła powyżej 10 tysięcy zł, to płacił 300 zł.
I sąd to rozstrzygał. Obecnie przepisy zmieniły się
na tyle, że za takie postępowanie trzeba zapłacić
1/4 wpisu sądowego. A że wpis sądowy od sierpnia
wynosi już nie maksymalnie 100 tysięcy zł, tylko
maksymalnie 200 tysięcy zł, to maksymalna opłata za taki wniosek wynosi 50 tysięcy zł. Oczywiście
zgodnie ze stawką w zależności od wartości przedmiotu sporu.
Opłaty sądowe w sprawach cywilnych też
wzrosły. Niby zmienił się schemat naliczania tych
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opłat, ale jak sobie to policzyłam w przypadku różnych spraw, takich prostych spraw, to okazało się,
że jest wzrost dla obywatela o kilkadziesiąt złotych.
Bo wprowadzono taką tabelkę: od tylu do tylu jest
taka kwota. I to też spowodowało wzrost opłat.
Do usprawnienia wymiaru sprawiedliwości na
pewno zmierzałoby dalsze usprawnienie cyfryzacji. Też już mówiłam o tym, że portal sądów apelacyjnych w całej Polsce działa świetnie, od kilku lat,
chyba od 2012 r. albo od 2013 r. Ale nie zrobiono kolejnego kroku. Bo co z tego, że pełnomocnik w dniu
czy dzień po wydaniu jakiegoś postanowienia albo
zarządzenia w sprawie, którą prowadzi, otrzymuje
informację e-mailem, normalnie na swój smartfon,
skoro, ażeby wyciągnąć to postanowienie z sądu
i się nim posłużyć, musi czekać 2 miesiące na to,
żeby w tym sądzie ktokolwiek był w stanie wydrukować to postanowienie, wyrok i sędzia mógł to
podpisać. Dlaczego? Dlatego, że nie ma pracowników w sądach, dlatego, że tak to wszystko jest
prowadzone, że nie ma kto tego robić, nie ma wysyłki. A przecież wprowadzenie tego portalu mogło
przyspieszyć doręczenia. Jeżeli ktoś jest reprezentowany przez profesjonalnego pełnomocnika i ten
pełnomocnik ma dostęp, jest zalogowany w tym
portalu, to w ten sposób może być powiadamiany
o terminach rozpraw, a nie tak, że sędzia wydaje
zarządzenie, że ten termin rozprawy będzie wtedy
i wtedy… No, musi dość odległy termin wyznaczyć,
bo zanim to zarządzenie wyjdzie z sądu, to miną
2 tygodnie, zanim ono dojdzie do strony, zanim odleży 2 tygodnie ze względu na awizo, to już minie
miesiąc. Po co? Przecież można byłoby skorzystać
z instrumentów, które mamy, a z nich nie korzystamy. To są rzeczy, które mogłyby usprawnić wymiar
sprawiedliwości.
Pomoc prawna z urzędu. Chyba w ubiegłym
roku Najwyższa Izba Kontroli wydała druzgocącą opinię odnośnie do systemu pomocy prawnej
w Polsce. Ja jako adwokat wiem doskonale, jak
to funkcjonowało, tzn. jak to nie funkcjonowało.
Pomoc prawna z urzędu to też jest coś… i z urzędu, i ta bezpłatna pomoc prawna… To trzeba połączyć w 1 system i coś sensownego zaproponować.
I tak mogłabym dzisiaj mówić o różnych aspektach, z którymi się spotykałam przez te dwadzieścia
kilka lat. Ale po to, żeby naprawdę zreformować
wymiar sprawiedliwości, trzeba słuchać sędziów,
organizacji prawniczych, no i opozycji, bo zawsze
można usiąść, zrobić okrągły stół, taki już prawdziwy, merytoryczny, i zastanowić się nad tym, co
zrobić, żeby nasi obywatele mieli łatwiejszy, tańszy

i szybszy dostęp, prawdziwy dostęp do wymiaru
sprawiedliwości.
(Senator Adam Szejnfeld: Ja bym chciał tylko…)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora Szejnfelda o zadanie dodatkowego, jak rozumiem, pytania.
Czy w trybie sprostowania?
SENATOR
ADAM SZEJNFELD
Nie, nie, dodatkowe pytanie, chciałbym dopytać.
Dziękuję, Pani Marszałek, za bardzo obszerne
i jasne, klarowne wystąpienie w ramach odpowiedzi, ale chciałbym prosić o prostszą odpowiedź.
Jeżeli jest tak, jak pani marszałek mówi, to moim
zdaniem ludzie w Polsce powinni się dowiedzieć,
czy informowanie przez rząd, przez większość rządzącą, przez projektodawców tej ustawy o tym, że
ta ustawa ma służyć reformie wymiaru sprawiedliwości, tak aby zwykły obywatel ją odczuł właśnie
poprzez przyspieszenie, usprawnienie, potanienie,
zwiększenie efektywności działania sądów, to jest
rzetelne i uczciwe informowanie obywateli o celach
tej ustawy, czy nie. Tak czy nie?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Nie.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu… przepraszam, o zadanie pytania, precyzyjniej rzecz ujmując, pana senatora Marka Komorowskiego.
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Ja chciałbym tylko dla porządku odczytać listę
senatorów, którzy zapisali się do zadawania pytań, aby państwo, którzy jeszcze tego nie uczynili,
a mieliby taką ochotę, mogli to uczynić. Tak więc
mamy jeszcze senatora Marka Komorowskiego,
mamy pana senatora Rafała Ambrozika, mamy
pana senatora Marcina Bosackiego, mamy pana
senatora Leszka Czarnobaja, mamy pana senatora Filipa Libickiego i panią senator Jolantę Sekułę.
To nie jest formalne zamknięcie listy mówców.
Ja tylko dla porządku chciałem państwu przypomnieć, kto jest na liście, a jeżeli ktoś miałby ochotę
zapisać się do głosu, to może to uczynić.
Chciałbym też zapowiedzieć, że po serii pytań
do państwa senatorów sprawozdawców ogłoszę
krótką przerwę przed zabraniem głosu przez reprezentanta rządu.
Bardzo proszę, pan senator Marek Komorowski.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Tutaj dużo zostało już powiedziane. Ja mam
pytania do pani senator Morawskiej-Staneckiej.
Ja akurat nie podzielam poglądu pana Szejnfelda,
że w sposób jasny, oczywisty itd. wyjaśniła nam…
Bo w zasadzie to nic nie wyjaśniła nam pani
do tej pory. I pani dość sprytnie w tych swoich wypowiedziach robi tak, że przechodzi pani… rzuca pani przykłady szeregu różnych ustaw, które
nie dotyczą ustawy procedowanej tutaj. Pani jest
przedstawicielem komisji, ale tak de facto tej większościowej części komisji. Skoro jest pani sprawozdawcą, to, jak rozumiem, pani się przygotowała
również z ustawy o ustroju sądów powszechnych.
Ponieważ tu wcześniej były takie pytania zadawane
przez pana senatora z tej strony sali… Mam takie
pytanie do pani: co pani uważa na temat nowelizowania ustaw? Czy nowelizowanie ustaw jakoś
wpływa na stabilizację prawa, czy to jest dobre,
czy to wpływa na system prawa, a w tej konkretnej sytuacji, jak to państwo mówią, na niezależność sądów? I czy pani ma wiedzę, ile razy ustawa
o ustroju sądów powszechnych była nowelizowana
od jej uchwalenia? Bo i na wczorajszym posiedzeniu komisji, i dzisiaj padały różne takie pytania…
To jest jedna kwestia.
I druga. Dlaczego, a raczej na jakiej podstawie
pani wysunęła według mnie nieuzasadniony wniosek, można powiedzieć, tezę, że po uchwaleniu

tej ustawy, nad którą procedujemy… Pani podała w wątpliwość skuteczność orzekania sądów
w sprawach przez siebie wymienionych, m.in.
w sprawach spadkowych, w zasadzie strasząc obywateli w ten sposób, że po uchwaleniu tej ustawy
to w zasadzie porządku prawnego w Polsce może
nie być. Dlaczego pani interpretuje w sposób wybiórczy ustawę o ustroju sądów powszechnych
i Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej? O to już
pytał pan senator Czerwiński, ale ja to powtórzę.
Czymś innym jest tryb powołania sędziów określony w konstytucji… Pani się powoływała na artykuł…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Art. 179.)
…na art. 179, a on mówi o trybie. I on mówi,
że sędziowie są powoływani przez prezydenta na
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa na czas nieokreślony. A art. 87 konstytucji mówi o tym, co jest
źródłem powszechnie obowiązującego prawa. Tym
pierwszym jest konstytucja, tutaj nie ma żadnych
wątpliwości, a ustawa o ustroju sądów powszechnych w tym zakresie właśnie po tej zmianie określa
– myślę, że prawidłowo – status sędziego. Przepis
art. 55 mówi wprost: sędzią sądu powszechnego
jest osoba powołana na stanowisko przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która złożyła ślubowanie wobec prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
To jest zgodne z art. 66 ust. 1 ustawy o ustroju sądów
powszechnych w dalszej jego części… Tu nie ma
żadnej sprzeczności. Pani wywodzi jakiś wniosek,
że tutaj są niespójności. Trzeba rozróżnić tryb powoływania sędziego od statusu sędziego, od tego,
kto może nim być.
I proszę też zwrócić uwagę na to, że konstytucja mówi o niezawisłości sędziów, o niezawisłości
sędziów w sprawowaniu… Art. 178 konstytucji: sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają tylko konstytucji oraz ustawom.
Czyli są niezawiśli na sali rozpraw. I jak na salę
wchodzą, zakładają togę, łańcuch i zasiadają do
orzekania, to są niezawiśli – nikt nie ma prawa,
żaden polityk, tej niezawisłości sędziowskiej… Nie
jest ona zagrożona i nie jest tutaj w żaden sposób
zabrana. A niezależność sądów – nawet w preambule o tym się pisze – to raczej trzeba… Ja to tak
czytam, parę razy się nad tym zastanawiałem.
Tu chyba trzeba patrzeć pod kątem składu orzekającego już na sali rozpraw. To jest inna sytuacja.
Jak państwo mówią o niezależności sądów, to ja
nie wiem, czy…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, przepraszam, ale…)
…myślicie… Ale to jest pytanie…
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(Wicemarszałek Michał Kamiński: …jest minuta na zadanie pytania.)
…do pani senator sprawozdawcy. Czy myślicie
o niezależnym, niezawisłym składzie orzekającym,
czy o sądzie jako o urzędzie?
I prośba do pana marszałka – miałem to już
powiedzieć podczas prowadzenia obrad przez pana
Borusewicza – proszę zwrócić senatorom uwagę,
żeby nie używali na tej sali pojęcia „ustawa kagańcowa”. Ta ustawa tak się nie nazywa. Nawet jeżeli tej nazwy używają różne publikatory, których
przedstawiciele się znajdują przed tą salą, używa
się jej i w internecie, i gdzieś tam itd., to nie upoważnia to w żaden sposób żadnego senatora, szczególnie na tej sali, do nazywania tak ustawy, która
się tak nie nazywa. I proszę o zwracanie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze…)
…proszę o zwrócenie na to uwagi.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, bardzo dobrze, że pan zadał
to pytanie.
(Senator Marek Komorowski: Dziękuję.)
Dlaczego dobrze? Otóż, Drogi Panie Senatorze,
stoję na stanowisku, jako prowadzący te obrady,
jako polityk i jako obywatel Rzeczypospolitej,
że do oceny merytorycznej wypowiedzi reprezentantów narodu, zarówno w Sejmie, jak i w Senacie,
w żadnym stopniu nie jest uprawniony żaden
marszałek tej czy innej Izby, a wyłącznie wyborcy, chyba że mamy do czynienia z naruszeniem
dobrych obyczajów bądź prawa. W przeciwnym
razie, Panie Senatorze, wrócilibyśmy w tej Izbie do
obyczaju, który pamiętam z Izby, w której zasiadałem przez ostatnie 4 lata, w której to marszałek
uzurpował sobie prawo do oceny tego, w jaki sposób przemawiają parlamentarzyści. Zarówno pan,
Panie Senatorze, jak i każdy inny zasiadający w tej
Izbie, posiada mandat obywateli i do oceny tego,
co mówi, czy mądrze, czy niemądrze, czy słusznie,
czy niesłusznie, są uprawnieni wyłącznie obywatele. Nigdy w życiu nie chciałbym znaleźć się w roli
cenzora, bo nie po to poszedłem do polityki i nie
po to zostałem wybrany do tej Izby, i nie po to zostałem wybrany senatorem, by w jakikolwiek sposób ingerować w wypowiedzi innych senatorów,
pod warunkiem że przestrzegają dobrych obyczajów i prawa.

Chciałbym w związku z tym zwrócić uwagę,
również panu senatorowi, że niezbyt dobrym obyczajem tej konkretnie debaty stało się, że wszyscy,
obydwie strony tego sporu, nadużywają możliwości zadawania pytania, ale ponieważ obydwie strony tego sporu nadużywają możliwości zadawania
pytania do wygłaszania własnych opinii, nie będę
w to ingerował, bowiem musiałbym być w związku
z tym niesprawiedliwy wobec debaty, która się odbyła, a chciałbym wszystkich traktować tak samo.
W związku z tym zwracając – mam nadzieję, że
po raz ostatni – uwagę na to, że to są pytania, apelowałbym, aby po pierwsze, pytania były pytaniami
i były adresowane do ludzi, do których powinny być
adresowane, a po drugie, aby każdy z senatorów,
bo przecież nasz regulamin na to pozwala, swoje
opinie polityczne, polemiczne bądź nie, na temat
tej ustawy wyraził w debacie, do której ma prawo
i w której każdy senator będzie miał aż 10 minut
w pierwszej turze. To jest odpowiedź na pana senatora wątpliwość.
Na to, w jaki sposób senatorowie nazywają daną
ustawę, nie mam wpływu i nie zamierzam w to
ingerować, dopóki siedzę na tym fotelu. Dziękuję
bardzo. (Oklaski)
Bardzo proszę panią senator o zabranie głosu.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowny Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o ustawy o charakterze ustrojowym… Pan zapytał, jaki jest mój osobisty pogląd,
to ja powiem. Jeżeli chodzi o ustawy o charakterze ustrojowym, to uważam, że każda nowelizacja takiej ustawy powinna być bardzo starannie
przemyślana i powinna przejść zwykłą ścieżkę
ustawodawczą, czyli już w izbie niższej powinien
być to projekt rządowy, który przechodzi całą ścieżkę, jaką regulamin przewiduje dla takich projektów
ustaw. Ta ustawa od jej uchwalenia była nowelizowana kilkadziesiąt razy. W ostatniej kadencji
bodajże ok. 9 razy. Tyle wiem. To jest pierwsza
kwestia.
Druga kwestia: konstytucji. Ja tylko zastanawiam się nad tym, odnośnie do art. 179, że jeżeli mamy art. 179 konstytucji, to jaka jest w ogóle
idée fix tego artykułu, który mówi, kto jest sędzią…
No, wiem i powiem wprost, jaka jest idea. Idea
jest taka, żeby takiej osobie, która w wadliwy sposób przeszła proces nominacyjny przez wadliwie
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obsadzoną Krajową Radę Sądownictwa, nie można było postawić prawidłowego z punktu widzenia
prawa zarzutu, że sąd jest nienależycie obsadzony.
Temu służy ta ustawa. To jest odpowiedź na drugie pytanie.
Było jeszcze trzecie pytanie, ale już je zapomniałam, przepraszam…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ono było,
jak mniemam, skierowane do mnie, w sprawie
używania takiego, a nie innego określenia.)
(Senator Marek Komorowski: Nie, nie, było
jeszcze jedno pytanie: dlaczego pani stwierdziła,
że po uchwaleniu tej ustawy sądy…)
Sądy europejskie nie będą uznawały…
(Senator Marek Komorowski: Nie, wątpliwość…)
Tak, to powiedziałam…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę o przestrzeganie… Przepraszam. Bardzo proszę
sobie wzajemnie nie przerywać.)
(Senator Marek Komorowski: Pani senator Morawska-Stanecka nie dała mi dokończyć
pytania.)
Ja już pamiętam, już przypomniałam sobie to
pytanie. Bo nie pamiętałam, ale jak pan powiedział
początek, Panie Senatorze, to ja sobie przypomniałam, o co chodziło.
Pan senator zapytał o to, dlaczego ja straszę społeczeństwo. Ja nie straszę społeczeństwa.
Jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona, to być może
tu, w Polsce, sędziowie nie będą podawali w wątpliwość tego, czy sądy, które wydały wyroki w sprawach obywateli, były należycie obsadzone, bo będą
się bali. Sędziowie będą się po prostu bali sankcji dyscyplinarnych, bo ta ustawa takie sankcje
za kwestionowanie stosunku służbowego sędziego czy skuteczności powołania sędziego… Jest to
tutaj wpisany delikt dyscyplinarny. Ale sądy Unii
Europejskiej – Niemiec, Francji i każdego innego kraju – nie będą się bały, bo one nie boją się
ani ministra sprawiedliwości w Polsce, ani polskiej Izby Dyscyplinarnej. W związku z tym tamte sądy będą kwestionować skuteczne obsadzenie
sądu, który wydał dany wyrok. Dlaczego? Ponieważ
one będą posługiwać się wyrokiem TSUE z 19 listopada 2019 r. W związku z tym polski obywatel
– ja to jeszcze raz powtórzę – który rozwiedzie się
w Polsce z obywatelem na przykład Francji i będzie miał dziecko, a sąd polski powierzy to dziecko tutaj… Jeżeli tamten drugi rodzic nie będzie się
zgadzał i będzie chciał z Francji w jakiś sposób
to podważać, to będzie miał przesłanki do tego,
żeby to zrobić.

Jeżeli polski przedsiębiorca będzie miał zasądzone roszczenie od przedsiębiorcy niemieckiego
i organ egzekucyjny w Niemczech będzie miał ten
wyrok wykonać, przeprowadzić egzekucję, będzie
miał przesłanki… czy pełnomocnik drugiej strony
złoży taki wniosek i będzie miał przesłanki do tego,
żeby ten wyrok zakwestionować. To o to chodzi.
O to chodzi.
Ja powiedziałam, że na arenie międzynarodowej, czyli tam, gdzie procesujemy się z obywatelami Unii Europejskiej, z innych krajów, nasi
obywatele zaczną mieć problemy. I taka jest prawda, takie są fakty. Ja wiem, że trudno przyjąć je do
wiadomości, ale niestety, wszystko na to wskazuje.
Mnie z tego powodu jest strasznie smutno, jest mi
też wstyd, że Polska jest na cenzurowanym.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo pani marszałek.
Następne pytanie zadaje pan senator Rafał
Ambrozik. Bardzo proszę.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Marszałek, wielokrotnie już było tutaj mówione z państwa strony o pewnym pierwszeństwie
umów międzynarodowych, ratyfikowanych, nad
konstytucją. Pani przywołuje art. 91 ust. 2 konstytucji, a przecież ten przepis dotyczy ustawy zwykłej, a nie ustawy zasadniczej. Wprowadza pani
opinię publiczną w błąd, Pani Marszałek, no, niestety. To jedna kwestia.
A poza tym chciałbym, żeby pani zaopiniowała,
oceniła pewną sytuację prawną i faktyczną mającą
obecnie miejsce w Hiszpanii. Tam zapadł wyrok
dotyczący jednego z polityków, który został skazany za udział w nielegalnym referendum niepodległościowym w Katalonii. No i Sąd Najwyższy
Hiszpanii stwierdził, że właściwie ten wyrok jest
niezgodny z konstytucją Hiszpanii, uznał właśnie
prymat konstytucji nad wyrokiem Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Konstytucja
Hiszpanii – to jest napisane wprost w art. 2 – opiera się na nierozerwalnej jedności narodu hiszpańskiego. Na tej podstawie właśnie Sąd Najwyższy
Hiszpanii odrzucił wspomniany wyrok. W związku z tym jak to jest? Czy w takim razie Hiszpania
dokonuje wyjścia z Unii Europejskiej?
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(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Mogę
odpowiedzieć?)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Tak jest, Pani Marszałek, jeżeli pan senator zakończył zadawanie pytania, a było ono skierowane do pani marszałek, to właśnie jest ten moment,
kiedy trzeba na nie odpowiedzieć.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowny Panie Senatorze! Wysoka Izbo!
Cały czas w tej dyskusji… Ja jestem bardzo precyzyjna w tym, co mówię. Ja mówię o pierwszeństwie prawa europejskiego przed prawem polskim,
nie mówię o przewadze nad konstytucją, ale już
któryś senator z państwa strony niestety przeinacza moje wypowiedzi. Zasada pierwszeństwa jest
faktem. Jeżeli pan senator nie rozumie jej istoty,
to ja niestety nie jestem w stanie panu senatorowi jej wytłumaczyć. Przykro mi. To jest zasada
pierwszeństwa prawa unijnego. Ona występuje,
była wielokrotnie potwierdzona przez TSUE. Czy
się to nam podoba, czy to nam się nie podoba, ona
jest. To jest pierwsza kwestia.
Jest jeszcze druga, kwestia Hiszpanii. To Hiszpania ma problem. Podkreślam: to Hiszpania ma
problem. Ja w tym momencie daleka jestem od rozstrzygania problemów prawnych Hiszpanii. Myślę,
że Hiszpania sobie z tym problemem poradzi, tak
jak my powinniśmy poradzić sobie z problemem,
jaki dzisiaj mamy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, Panie
Marszałku, ale…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Czy nazywałaby pani, tak jak tutaj pani peroruje, że to jest wyjście czy próba wyjścia Polski z Unii

Europejskiej… Czy tak samo nazwałaby pani sytuację w Hiszpanii, adekwatną…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja nie
będę komentowała sytuacji prawnej w Hiszpanii.
To nie jest przedmiotem tego posiedzenia.)
Oczywiście jest…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Nie
jest.)
…bo porównujemy pewne systemy prawne
w państwach członkowskich, a one są…
(Rozmowy na sali)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę, Panowie. Naprawdę pozwalaliśmy na dość dużą swobodę obu stronom tej Izby,
ale bardzo proszę o trzymanie się reguł.
Bardzo bym też prosił pana senatora o nie tę
formę polemiki. Ja będę pozwalał na zadawanie dodatkowych pytań, ponieważ taka jest praktyka. Na
pewno nikomu nie odmówię tego prawa, ale bardzo
bym prosił o przestrzeganie reguł.
Bardzo proszę. Czy pani senator ma jeszcze coś
do dodania?
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Marcin Bosacki. Bardzo proszę.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Bardzo przepraszam panią marszałek, ale również do pani to będzie pytanie.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Znowu
do mnie?)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ja myślę,
że być może pozwolimy spocząć pani marszałek,
aby tak bez przerwy…)
Jasne, jak najbardziej, oczywiście. Ja nie zamierzam długo mówić.
Mam 2 pytania. O jednej kwestii już mówiliśmy.
Ja bardzo uważnie brałem udział w pracach nad
tą ustawą w Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej. Częściowo brałem również udział
w posiedzeniach połączonych komisji, ale nie we
wszystkim i dlatego panią pytam.
Czy strona rządowa, jak się wydaje, faktyczny
twórca tej ustawy, w jakikolwiek sposób, jakimikolwiek argumentami uprawdopodobniła swoją tezę,
że ustawa pomoże obywatelom w dochodzeniu ich

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 stycznia 2020 r.

59
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw

praw do sprawiedliwego sądu, że usprawni system
sądowy? Pytam, bo z tej ustawy, z jej litery, z tego,
co czytamy, oraz z tego, co ja usłyszałem od strony
rządowej, cały czas chodzi tylko i wyłącznie o dyscyplinowanie sędziów. O nic innego. Czy usłyszała
pani jakiekolwiek uspokajające zapewnienia… Jeśli
wprowadzą tę ustawę, co, mam nadzieję, nie nastąpi, to jak zamierzają uchronić obywateli przed
postępującym – on już jest w tej chwili, a będzie
jeszcze większy – chaosem prawnym wynikającym
z tych złych regulacji?
Drugie pytanie dotyczy tego, nad czym długo
debatowaliśmy, czyli głównej obawy dotyczącej tej
ustawy, tego, że ona jest niezgodna nie z przepisami, bo rzeczywiście takich nie ma, ale z zasadami
obowiązującymi w Unii Europejskiej, w związku
z kartą praw podstawowych, prawem do sprawiedliwego sądu, do niezawisłych sędziów i niezależnych sądów.
Ja słyszałem od przedstawicieli strony rządowej tylko i wyłącznie gołosłowne zapewnienia. Oni
uważają, że jest inaczej, że wbrew opiniom TSUE,
wbrew opiniom dotyczącym wcześniejszych regulacji, również podobnych… Izba Dyscyplinarna
jest trzonem tego, o czym dzisiaj rozmawiamy.
I ta Izba Dyscyplinarna jest, jak widzimy, negowana od wczoraj przez Komisję Europejską, przez
TSUE, co wiemy od listopada, przez Sąd Najwyższy
i wszystkich ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, jak również ekspertów Komisji Weneckiej
oraz OBWE. A strona rządowa mówi: ja uważam
inaczej i proszę mi wierzyć. Czy pani usłyszała jakiekolwiek merytoryczne argumenty uspokajające
w tej sprawie ze strony rządu?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Pani Marszałek Sprawozdawczyni.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Odnośnie do żadnej sprawy nie zostały przedstawione żadne konkretne argumenty. Faktycznie
– odpowiadam na pytanie pierwsze – ta ustawa
służy dyscyplinowaniu sędziów, a narracja strony
rządowej, która zresztą cały czas się przez media

przewija, jest taka, że sędziowie są kastą, że sędziowie kwestionują status innych sędziów. W zasadzie cały czas jest takie uzasadnienie. Nie ma
absolutnie ani jednego argumentu, który potwierdzałby, że obywatele będą mieli lepszy, skuteczniejszy i tańszy dostęp do wymiaru sprawiedliwości.
Oczywiście, że tak.
I druga kwestia, odnośnie do ochrony obywateli. Oczywiście, że nie. Nie ma absolutnie mowy
o tym w żadnej debacie. W trakcie żadnego posiedzenia komisji nie uspokojono społeczeństwa de
facto, że ta ustawa nie spowoduje takich konsekwencji. I znowu argumenty są takie: nie, bo my
tak uważamy. Trudno jest mi po raz któryś odpowiadać na zadane pytanie, np. tłumaczyć, na czym
polega zasada pierwszeństwa.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
(Senator Marcin Bosacki: Dziękuję.)
Bardzo proszę pana senatora Leszka Czarnobaja
o zadanie pytania.
(Senator Leszek Czarnobaj: Przepraszam, Panie
Marszałku, już się skoncentrowałem.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zadanie
pytania.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym zadać pani senator, pani marszałek jedno takie zasadnicze pytanie dla nas jako ludzi spotykających się z naszymi wyborcami. Bo oni
pytają wprost: powiedz mi tak po ludzku – już pani
marszałek dała kilka przykładów – jakie zagrożenia – i jaka jest ocena pani marszałek – dla nas
jako obywateli niesie ten projekt ustawy? Chodzi
mi o sprawy dotyczące działki, samochodu, wypadku, rozstrzygania i innych rzeczy. Pani marszałek
podała 2 takie przykłady.
A następne pytania będę miał do pana senatora
Pęka, ale to po odpowiedzi.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę, Pani Marszałek Sprawozdawczyni.
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SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka
Izbo!
Oczywiście takie zagrożenia istnieją. Są to 2 rodzaje zagrożeń. To są konkretne zagrożenia prawne
i pozaprawne.
Prawne zagrożenia są właśnie takie, że sądy
zagraniczne, sądy Unii Europejskiej nie będą respektowały orzeczeń sądów polskich właśnie dlatego, że nie będą pewne, czy sąd był należycie
obsadzony, czyli czy zostały spełnione przesłanki z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, i czy
spełnia wszystkie wymogi niezależnego, niezawisłego sądu, który rozstrzygnie sprawę w sposób
obiektywny, wolny od wszelkich nacisków. I takie sytuacje będą się powtarzały. Przykład z ENA
w Irlandii to był wyraźny przykład na to, że w głowie jakiegoś sędziego taka wątpliwość powstała.
On zadał pytanie. Oczywiście odpowiedź na to pytanie była pozytywna, tylko że sprawa trwała trochę czasu.
A jeżeli chodzi o kwestie pozaprawne, to ja
widzę taką postępującą izolację Polski w Unii
Europejskiej. Polski głos jeszcze 10 lat temu, jeszcze kilka lat temu to był głos znaczący w Unii
Europejskiej. My naprawdę byliśmy słyszani i z naszym zdaniem się liczono. Dzisiaj Polska jest coraz
bardziej marginalizowana. Już nie jest w tym głównym nurcie, gdzie zapadają decyzje – na własne
życzenie. Ja się obawiam zagrożenia dla naszego
bezpieczeństwa, dlatego że nikt nie stanie w naszej
obronie nawet wtedy, gdy ktoś będzie nas szkalował. No, ja jestem akurat wnioskodawcą uchwały, która będzie w piątek procedowana, uchwały
na temat wypowiedzi pana prezydenta Federacji
Rosyjskiej. Proszę zobaczyć, jaka była reakcja
międzynarodowa. Nikt, nikt oficjalnie nie stanął
w obronie Polski. I to jest ta marginalizacja Polski.
My nie możemy sobie pozwolić, leżąc jednak w centrum Europy, na to, żeby mieć naokoło kraje, które nie są naszymi przyjaciółmi. Unia to jesteśmy
my, Unia to jest nasza wspólnota. Przecież tam są
nasi europarlamentarzyści, którzy marzyli o tym,
żeby znaleźć się w Parlamencie Europejskim, i to
zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. No to co się
później dzieje, jak oni się już tam dostaną? Przecież
PiS się chwaliło, że wygrało wybory europejskie.
Super! No to co się stało, że nagle ta Unia jest nam
obca, wroga, że nagle to jest jakby państwo trzecie?
Przecież my jesteśmy częścią Unii Europejskiej.

To są właśnie te kwestie pozaprawne, to jest ta
marginalizacja Polski. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Zgodnie z zapowiedzią pana senatora teraz
będzie, jak rozumiem, pytanie do pana senatora
sprawozdawcy.
(Senator Leszek Czarnobaj: Do pana Marka
Pęka. Panie Senatorze, Panie Marszałku…)
Ale, Panie Marszałku, taką zasadę stosujemy,
że może pan również słuchać pytań, siedząc.
(Senator Marek Pęk: A, to jak już stanąłem…)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale lepiej się patrzy,
jak stoi taki przystojny człowiek.)
Nie mnie oceniać urodę pana senatora.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Senatorze, już o sprawach gospodarczych
nie będziemy rozmawiać, bo myślę, że o tej porze
jesteśmy wszyscy zmęczeni, a pan szczególnie, razem z panią marszałek. W związku z tym zadam
2 króciutkie pytania.
Panie Senatorze, wypowiedział się pan trochę
wcześniej odnośnie do systemów panujących w innych krajach, więc ja chcę powiedzieć… Bo chyba
pana nie było, jak przedstawiciele innych krajów
byli na posiedzeniu zespołu. Powiem jedno. Proszę
mi uwierzyć, ja wiem, że pan małą dozą zaufania
obdarza senatorów Koalicji Obywatelskiej, ale proszę mi uwierzyć. Mogę zacytować słowa tych ludzi,
którzy mówili o tym, czy ten system jest podobny. Otóż, mówiąc językiem inżynierskim, powiedziałbym, że to jest podobne jak katoda i anoda. Tak
można powiedzieć, ale zostawmy to, bo ja o co innego chciałbym zapytać.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać o apolityczność, bo to jest ważny element, który państwo poruszacie. Jak pan rozumie apolityczność?
Chciałbym, żeby pan odpowiedział. Jeżeli jest protest sędziów, którzy występują w sprawach dotyczących prawa, które się tworzy, to jest to według
pana zaangażowanie polityczne? Ja nie chcę wchodzić w to, jak w innych krajach jest. Dobrze? Jeśli
można, to o to bym prosił. Czy np. zaangażowaniem politycznym jest pisanie w mediach społecznościowych: głosujmy na Koalicję Obywatelską,
to jest najlepsza partia? Załóżmy, że robi to sędzia.
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Który z tych przypadków według pana jest zaangażowaniem politycznym? Który można zaakceptować, a który powinien być skarcony? To jest
pierwsze pytanie.
I drugie. Mówił pan, że następuje takie narzucanie przez Unię Europejską pewnego modelu
dotyczącego postępowania, jeśli chodzi o sprawy sądowe, tak ogólnie rzecz biorąc, w Polsce.
To my chcemy stworzyć własny, że tak powiem,
niezależny model czy może jest jakiś taki wzór?
No, słyszałem, że bardzo dobry jest amerykański.
Może amerykański byłby dobry, Panie Senatorze?
Proponuję, żebyście państwo zapoznali się z systemem amerykańskim. On bardzo pasuje do państwa
filozofii, tam prezydent wybiera sędziego. Może
warto nad tym projektem się zastanowić. Mówię
całkiem, całkiem poważnie, bez żadnych żartów.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja wyrażam głębokie przekonanie, że każdy
z senatorów wypowiadających się w tej Izbie wypowiada się bardzo poważnie.
Bardzo proszę pana marszałka, pana senatora
o zabranie głosu.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, albo rozmawiamy na gruncie
ustawy, albo rozmawiamy o jakichś moich przeczuciach, no ale postaram się to jakoś połączyć.
Ta apolityczność sędziów jest wyrażona w tej ustawie. Rozmawialiśmy też już przynajmniej trzykrotnie o tym, że są tutaj pewne określenia, które
niewątpliwie będą wymagały interpretacji. Ja się
tej interpretacji w tym momencie nie podejmuję.
No, ta interpretacja będzie należała do tych organów, które te sprawy będą w postępowaniu dyscyplinarnym oceniać.
A jeśli chodzi o mój prywatny pogląd, to ja akurat nie należę do tych, którzy opowiadają się za tak
daleko posuniętą zasadą apolityczności sędziów.
Ja bym ją interpretował rozszerzająco, o czym mówiłem już wcześniej. Dla mnie nie do pomyślenia
jest, żeby polski sędzia np. był członkiem partii politycznej. A skoro pan się powołuje na model amerykański, to powiem, że w jakimś sensie podoba

mi się chociażby taka zasada z prawa amerykańskiego, że sędzia o polityce rozmawia tylko z żoną
przy śniadaniu i że sędzia wypowiada się poprzez
wyroki. Dla mnie to jest przede wszystkim taka
koronna zasada. Jeżeli sędzia ma ambicje co do
działalności politycznej, no to po prostu powinien
zawiesić togę, powinien zrezygnować ze swojego
statusu i wybrać inną drogę zawodową. Od samego
początku… Czym innym jest działalność polityczna
i czym innym jest wymierzanie sprawiedliwości.
To są bardzo poważne rzeczy, ale rozłączne.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku,
czy ja mogę?)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Króciutko…)
Bardzo proszę o dodatkowe pytanie.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Senatorze, wrócę do tej apolityczności
tutaj w Polsce. Jeżeli mówimy o tym, że jest ktoś,
kto w mediach społecznościowych wypisuje, że ta
partia jest dobra, że popieramy ją itd.… Czy według
pana to jest apolityczność? A jeśli ktoś protestuje
przeciwko wprowadzaniu złego prawa? To pan stawia na równi, tak? W pana ocenie…
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, no niech już mnie pan więcej
nie podpuszcza. Co miałem do powiedzenia w tej
mierze, to powiedziałem. Każdorazowo, jeżeli
to prawo wejdzie w życie, tego typu aktywności
będą oceniane na podstawie ustawy przez stosowne organy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Filipa Libickiego.

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 stycznia 2020 r.

62
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw

SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ja mam pytania do obojga państwa sprawozdawców i to są pytania związane z opinią naszego Biura
Legislacyjnego do tej ustawy, którą otrzymaliśmy.
Tę sprawę trochę poruszył pan senator Czarnobaj…
W opinii nasi legislatorzy przywołują sprawę Baka
przeciwko Węgrom – to była sprawa szefa węgierskiego Trybunału Konstytucyjnego – i, cytując ten
wyrok, piszą tak: kwestie dotyczące funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości wchodzą w zakres interesu publicznego, nad którym debata zazwyczaj
objęta jest wysokim poziomem ochrony; nawet jeśli kwestie, których dotyczy debata, mają implikacje polityczne, nie jest to wystarczającym powodem
ku temu, aby zabraniać sędziemu wypowiadania
się w danej sprawie. Otóż mam pytanie, czy pan…
To jest pytanie do pana senatora sprawozdawcy i do
pani marszałek. Czy w związku z tym, jeżeli sędziowie idą w demonstracji, która w sposób oczywisty
dotyczy kształtu ustawy, nad którą debatujemy, to
czy oni się angażują politycznie, czy się nie angażują politycznie w świetle tego wyroku Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka, który zacytowałem?
I kwestia druga. Drugi cytat z opinii naszego
Biura Legislacyjnego: „wprowadzenie do obrotu
prawnego przepisów, które tworzą regulacje prawne niekonsekwentne i niedające się wytłumaczyć
w zgodzie z innymi przepisami prawa”. Tak jest
w opinii, którą Biuro Legislacyjne przedstawiło.
Chciałbym zapytać oboje państwa sprawozdawców, czy zgadzają się z tą opinią. Pan senator Pęk
oczywiście może się z tym nie zgodzić i uważać, że
to jest spójne, ale jeśli państwo zgadzacie się z tą
opinią, to moje kolejne pytanie jest takie: jaki był
w takim razie cel wprowadzenia takich przepisów,
które nasze Biuro Legislacyjne uznaje za nielogiczne i niespójne? Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator sprawozdawca.

A na drugie pytanie odpowiadam w ten sposób:
jest to opinia Biura Legislacyjnego, z którą się nie
zgadzam.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator Libicki ma…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Jeszcze
ja odpowiem.)
Bardzo proszę, Pani Marszałek
(Senator Jan Filip Libicki: Nie mam dodatkowych pytań.)
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Odpowiedź na pytanie pana senatora odnośnie
do sprawy Baka przeciwko Węgrom i tej opinii.
Sędziowie mają nawet obowiązek wypowiadania
się w sprawach, które dotyczą organizacji wymiaru sprawiedliwości. Ja to tłumaczyłam, wychodząc
od kwestii ślubowania sędziowskiego. Sędzia ślubuje stać na straży prawa. Tak więc jeżeli ktoś łamie prawo, bez względu na to, kto to jest, nawet
jeżeli to jest ustawodawca, to sędzia ma obowiązek stać na straży prawa. Tutaj połączę to z tym
drugim pytaniem: w związku z tym, jeżeli sędzia…
Sędziowie stosują różne instrumenty, tłumaczą
obywatelom to prawo, protestują, chcą rozmawiać,
zgłaszają własne projekty. Nikt ich nie słucha, to
przecież wiemy, od kilku lat. W związku z tym, jeżeli oni przeciwko takiemu prawu, które tak naprawdę służy tylko i wyłącznie dyscyplinowaniu,
większemu podporządkowaniu sędziów, protestują, to jest to również stanie na straży prawa. Oni
są również sędziami unijnymi – znowu do tego
wracam – nie są tylko sędziami polskimi, są też
sędziami Unii Europejskiej, ponieważ ich wyroki
są respektowane przez wszystkie organy w krajach Unii Europejskiej. Dlatego oni stoją również
na straży prawa Unii Europejskiej, tak samo, jak
stoją na straży naszego. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI

SENATOR
MAREK PĘK
Panie Senatorze, odpowiadam na pierwsze pytanie: tak, angażują się politycznie.

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo proszę o zabranie głosu, o zadanie pytania panią senator Joannę Sekułę.
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SENATOR
JOANNA SEKUŁA

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja do pana marszałka Pęka. W swojej wypowiedzi użył pan pewnego stwierdzenia. Chciałabym
zapytać, w jaki sposób władza sądownicza wchodzi
w kompetencje władzy wykonawczej i co w ustawie
pana zdaniem temu zapobiegnie. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora.
SENATOR
MAREK PĘK
No, przede wszystkim, Pani Senator, chodzi mi
o kwestionowanie statusu sędziego. W konstytucji
mamy jasno powiedziane, kto jest sędzią. Tutaj sędziowie wchodzili w uprawnienia pana prezydenta. Ma temu zapobiec jednoznaczne przesądzenie
tego, kto jest sędzią.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku, ja swoje pytanie chcę skierować do pani marszałek.
Pani Marszałek, pierwsze pytanie, bardzo konkretne, w aspekcie art. 8 „Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej”. Proszę
o zdanie na temat tego, czy ratyfikowane umowy międzynarodowe mają pierwszeństwo przed
konstytucją. Pytam, bo pani tutaj operowała pojęciem pierwszeństwa. Ustawmy to: „zgodność”,
inne pojęcia, „pierwszeństwo”. Co ma pierwszeństwo: konstytucja czy ratyfikowane umowy
międzynarodowe?
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Artykuł…)

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeszcze chwileczkę,
Panie…)
Przepraszam najmocniej.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: To ja
może odpowiem, a potem pan zada kolejne.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Bardzo dobrze. Tak
jest.)
Proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Art. 9 konstytucji mówi, że Rzeczpospolita
Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego. Konstytucja sama o tym stanowi,
w art. 9 stanowi, że Rzeczpospolita Polska przestrzega prawa międzynarodowego.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Bardzo proszę pana senatora o zadanie dodatkowego pytania.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Podważała pani w jednej z wypowiedzi, troszeczkę wcześniej, w formie zwrotu „w wadliwy
sposób obsadzona KRS”… Teraz nie wiem, jak to
rozumieć. Może pani to wytłumaczy. Czy chodzi
o stan faktyczny, coś się stało, że została wadliwie
obsadzona, czy też o stan prawny? Bo jeśli chodzi
o stan prawny, to Trybunał Konstytucyjny w wyroku K 12/18 z 25 marca 2019 r. stwierdził, że sposób obsadzenia, w szczególności 15 sędziów przez
Sejm, jest zgodny z naszą konstytucją. To na czym
ta wadliwość polega? Czy pani ma jakieś informacje, których nie miał Trybunał Konstytucyjny?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią marszałek sprawozdawczynię o odpowiedź.
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SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Jeżeli chodzi o kwestię wadliwości obsadzenia
Krajowej Rady Sądownictwa, to wszyscy na tej sali
wiedzą, na czym ta wadliwość polega.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja nie wiem. Proszę
wytłumaczyć.)
Krajowa Rada Sądownictwa w części miała być
wybierana zgodnie z konstytucją przez sędziów,
a została wybrana przez parlament. Wszyscy o tym
wiemy.
(Senator Rafał Ambrozik: Spośród sędziów,
a nie przez sędziów.)
Dobrze. Powiedziałam… Sędziowie wybierali swoich przedstawicieli do Krajowej Rady
Sądownictwa. Nie zagwarantowano tego sędziom.
Państwo to zrobili bodajże w 2016 r. I użyłam
tego sformułowania, dlatego że Krajowa Rada
Sądownictwa przez sposób, w jaki została wybrana,
nie spełnia tego wymogu z testu, wymogu obiektywnego organu, który ma nominować sędziów.
Użyłam też sformułowania „grzech pierworodny”.
Grzechem pierworodnym tego wszystkiego jest
właśnie ta ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa,
która powinna zostać zmieniona. I powinien być
przywrócony stan zgodny z prawem.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku, dodatkowe pytanie.
Czy to oznacza, że jakieś testy są w tej chwili
ważniejsze niż wyroki Trybunału Konstytucyjnego?
Nasz Trybunał Konstytucyjny jest organem konstytucyjnym, mającym umocowanie w konstytucji. Chyba że…
(Rozmowy na sali)
Jakieś testy. Słowa „test” w naszej konstytucji
nie znalazłem, ale być może tak jest… Pani mi to
udowodni.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowny Panie Senatorze, ja nie muszę panu
nic udowadniać – to jest pierwsza kwestia. Druga

kwestia to jest to, że nawet sędzia Trybunału
Konstytucyjnego, pan sędzia Wyrembak – on też
jest sędzią nominowanym, powołanym na zajęte
miejsce – stwierdził, że Trybunał Konstytucyjny
stracił możliwość wypełniania swoich konstytucyjnych zadań. To jest opinia pana sędziego
Wyrembaka, zdanie wyrażone w mediach publicznych i przedstawione w liście do marszałka. To pokazuje rolę Trybunału Konstytucyjnego.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: I to przesądziło
o tym teście, tak?)
Dziękuję, Pani Marszałek.
Chciałbym powiedzieć, że lista senatorów,
którzy zapisali się do zadawania pytań, została
wyczerpana.
Chciałbym bardzo serdecznie podziękować za
niezwykle wyczerpującą debatę i za udział w niej
zarówno państwu senatorom, jak i przede wszystkim państwu sprawozdawcom, bo wiele godzin
spędziliście państwo na trybunie. Dziękuję bardzo za tę debatę.
Ogłaszam przerwę.
Chciałbym państwa poinformować, że kwadrans po szesnastej, kiedy wznowimy swoje
obrady, przybędzie do nas, jak zostałem poinformowany, pan minister sprawiedliwości Zbigniew
Ziobro. Wygłosi stanowisko rządu w tej kwestii,
a następnie państwo będą mogli do pana ministra,
czyli do rządu, kierować pytania w tym zakresie.
Dziękuję bardzo za debatę. Kwadrans po czwartej spotykamy się ponownie na tej sali.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 52
do godziny 16 minut 17)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Państwo Senatorowie, wpłynęła prośba od
klubu Prawa i Sprawiedliwości o przedłużenie
przerwy do godziny 16.30, co niniejszym czynię.
Ogłaszam przerwę do 16.30.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 18
do godziny 16 minut 31)
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Wznawiam obrady.
Kontynuujemy rozpatrywanie punktu
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Czy przedstawiciel ministerstwa, pan minister
Ziobro albo inny minister, chciałby zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić
stanowisko rządu związane z omawianym punktem porządku obrad?
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:
Chciałby. Czyli można, jak rozumiem…)
Ależ oczywiście! Jak chciałby, to może.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:
Świetnie.)
Proszę.
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
ZBIGNIEW ZIOBRO
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozmawiamy dziś o problemie, który, można
powiedzieć, narasta w świadomości Polaków przez
ostatnie 30 lat, a żaden rząd rozwiązać go nie mógł
i nie potrafił – o problemie niesprawnego, uwikłanego polskiego sądownictwa. Rozmawiamy też
o – z drugiej strony – marzeniu bardzo wielu
Polaków, którzy chcieliby, aby to sądownictwo było
sprawne, profesjonalne, by na czas rozwiązywało
konflikty prawne, z którymi obywatele trafiają do
sądu, by okazywało szacunek tym, którzy tam się
znajdą, niezależnie od tego, jaką rolę pełnią jako
podsądni. I rodzi się pytanie: skąd ta bezradność,
skąd ta niemoc wszystkich – po kolei, jeśli patrzymy na przekrój ostatnich lat, od 1989 r. – rządów,
które nie mogły sobie poradzić z tym narastającym
problemem i które, mimo ogromnych wydatków
finansowych, rosnących z roku na rok przez ostatnie dziesięciolecia, nie rozwiązywały problemu
przewlekających się postępowań sądowych, braku kultury na salach sądowych i zdarzeń, o których
wiedza trafiała do świadomości społecznej za sprawą doniesień medialnych o niegodnych zawodu,
niezgodnych z zasadą nieskazitelności zawodowej
zachowaniach sędziów, zarówno w trakcie prowadzonych procesów, jak i poza nimi? Otóż wielu ekspertów, szukając odpowiedzi na to pytanie,

wiązało nadzieje ze zmianami procedur prawnych, z przyspieszeniem postępowań, co miało
być remedium na bolączki polskiego sądownictwa.
No ale i tutaj możemy popatrzeć na dorobek poszczególnych rządów – podkreślam: także rządów
SLD, AWS, Platformy, PSL. I co? No i nic. Efekty,
można powiedzieć, były takie same jak w przypadku realizacji ogromnych oczekiwań finansowego
wsparcia. Bo Polska, pamiętajmy, jest krajem należącym do czołówki państw europejskich, jeżeli
chodzi o wielkość środków finansowych z budżetu państwa angażowanych w sądownictwo. Jeśli
porównamy wszystkie kraje Unii Europejskiej, to
zobaczymy, że jesteśmy w pierwszej piątce, a jeśli
porównamy największe kraje europejskie, to okaże
się, że jesteśmy wśród trzech pierwszych krajów,
które najwięcej łożą na sądownictwo. I dalej nic,
dalej rezultaty mamy mierne.
Dlatego warto się zastanowić nad taką oto refleksją, że gdzie indziej trzeba upatrywać głównej
przyczyny problemów polskiego sądownictwa. Nie
w procedurach, nie w pieniądzach, ale w rozrośniętej, rozbuchanej korporacji, która stała się korporacją działającą niczym państwo w państwie, która
znalazła się poza jakimkolwiek mechanizmem
kontroli demokratycznej, co sprawiało, że bez tej
kontroli przedkładała interes egoistyczny, korporacyjny nad interesy całego społeczeństwa, którym
sprawne sądownictwo miało służyć.
Ale by nie ograniczać się wyłącznie do diagnoz
mojego środowiska, odwołam się do kilku cytatów,
które warto przypominać, bo warto zwrócić uwagę, że nie jest prawdą to, co dziś słyszymy, że oto
propozycje przez nas przedstawione, zmierzające
właśnie do wprowadzenia mechanizmów demokratycznych, mechanizmu balansu władz, mechanizmu transparentności w zakresie powoływania
sędziów, to jest zamach na sądownictwo, to jest zamach na niezawisłość, to są jakieś koncepcje rodem
z państw totalitarnych. Przypomnę więc państwu
wypowiedź człowieka, którego nie można podejrzewać o związki z Prawem i Sprawiedliwością czy
Solidarną Polską, człowieka, który na co dzień nie
współdziała z Ministerstwem Sprawiedliwości i nie
współkonstruuje rozwiązań, które przedkładamy,
ale człowieka, który w 2004 r., wtedy, kiedy jeszcze
nie było tego pola bitwy, pełnego emocji, na którym unosi się kurz bitewny i nie pozwala w sposób rzetelny, rzeczowy spojrzeć na istotę problemu,
tak jak to właśnie dziś ma miejsce – dziś nie pozwala, wtedy pozwalał… Otóż mowa o panu prof.
Andrzeju Rzeplińskim – jak rozumiem, jest on
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autorytetem dla wielu z państwa tutaj zasiadających
– prezesie Trybunału Konstytucyjnego w latach
2010–2016, wcześniej członku Komitetu Helsińskiego i Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Otóż w swoim wywiadzie dla gazety, i to nie jakiejkolwiek gazety, ale dla „Gazety Wyborczej”,
w 2004 r., jak wspomniałem, stwierdził, że ówczesna Krajowa Rada Sądownictwa jest… czym?
„Państwowym związkiem zawodowym konserwującym interesy źle służące polskiemu sądownictwu”. Przywołam jeszcze raz ten cytat, by nie
było wątpliwości: „państwowym związkiem zawodowym konserwującym interesy źle służące polskiemu sądownictwu”. To jest ta KRS, której część
z państwa z taką pasją i takim przejęciem broni,
mówiąc, że ona była kwintesencją, istotą niezawisłości, niezależności, prawidłowego działania polskiego sądownictwa. To jest ta KRS, o której pani
prezes Gersdorf mówi, że jest, można powiedzieć,
emanacją wszystkiego, co dobre w polskim sądownictwie, sielanki i właściwego funkcjonowania polskiego sądownictwa. Dziwne, że tych opinii nie
podziela ogromna większość Polaków, i to konsekwentnie, na przestrzeni długich lat badań, można
sięgnąć do badań CBOS, które co roku w zakresie
badania zaufania do sądownictwa i oceny sądownictwa były przeprowadzane.
Ale to nie wszystko, co powiedział prof.
Rzepliński w 2004 r. dla „Gazety Wyborczej”.
On mówił dalej, i to jest bardzo ciekawe. Mianowicie
dodawał, że „sądy i sędziowie zbierają – wówczas
tak to oceniał – coraz więcej negatywnych ocen,
więcej negatywnych niż pozytywnych. Media
– wskazywał – informują o wcale licznych, jak
na profesję ludzi o nieskazitelnych charakterach,
aferach korupcyjnych, pijanych sędziach w gmachach sądów i pijanych sędziach za kierownicą
samochodów, sędziach – sprawcach przestępstw
pospolitych. Co do części tych afer – dodawał – dotychczasowe mechanizmy ustawowe korekcyjne są
bezradne wobec siły układu, wobec przejawów demonstrowanej publicznie mentalności oblężonej
twierdzy najważniejszych struktur naszego sądownictwa”. To rok 2004.
Cóż się zmieniło w aktualności tej oceny? Otóż
zmieniło się to, że rząd Zjednoczonej Prawicy,
rząd Prawa i Sprawiedliwości, Solidarnej Polski,
Porozumienia, zdecydował się serio potraktować
tę diagnozę, podzielając ją w pełni, i zdecydował
się wyciągnąć z niej wnioski.
Ale oddajmy jeszcze głos panu prof. Rzeplińskiemu, którego autorytetu państwo przecież nie

chcecie, jak sądzę, kwestionować, który w swoich wypowiedziach z tamtego czasu w czasie prac
komisji konstytucyjnej polskiego parlamentu
opowiedział się za obsadzaniem stanowisk w sądownictwie z udziałem… kogo? Czy samych sędziów, którzy mają wyłaniać swoją reprezentację
do KRS? Otóż nie, Drodzy Państwo. To pan prof.
Rzepliński zdiagnozował potrzebę zmiany tego systemu, potrzebę wprowadzenia balansu władz. Nie
upatrywał w tym wcale zamachu na niezawisłość
i niezależność sądownictwa. To właśnie on sformułował wówczas postulat, aby przedstawiciele KRS
byli wybierani z udziałem władzy ustawodawczej
i wykonawczej, upatrując w tym – cytuję – antidotum na niebezpieczne zjawisko korporacjonizmu
dotykające środowisko sędziowskie.
I można powiedzieć, że w sukurs tego rodzaju
diagnozie idą wypowiedzi innych ludzi, którzy często przez środowisko dzisiejszej opozycji są przywoływani na sztandary jako autorytety, ludzie
godni wysłuchania i uznania ich racji. Mianowicie
inny prezes Trybunału Konstytucyjnego, Jerzy
Stępień, prezes w latach 2006–2008, w wywiadzie dla „Gazety Prawnej” w 2014 r. wyraził ocenę ówczesnej KRS. Jaka to była ocena? Czy to była
laurka? Czy to było uznanie tych mechanizmów,
które tam funkcjonują, za właściwe i poprawne
dla ochrony niezawisłości i niezależności polskiego sądownictwa? Otóż nic z tych rzeczy, Drodzy
Państwo. Pan prezes Stępień mówił tak: „Krajowa
Rada Sądownictwa – nie ta po zmianach, jak to złośliwie jest nazywane, nowa KRS, tylko stara KRS
– dba o interesy korporacji sędziowskiej, natomiast
nie jest organem, który dba o prawdziwą niezawisłość”. Zacytuję jeszcze raz: „dba o interesy korporacji sędziowskiej, natomiast nie jest organem,
który dba o prawdziwą niezawisłość”.
No, pełna zgoda, dokładnie to samo twierdzimy,
dlatego przedkładamy nasze rozwiązania i bynajmniej nie traktujemy ich jako zamachu na niezawisłość i na niezależność sądową.
Stwierdził też, że KRS w praktyce, ówczesna
KRS i jej działanie, jest miejscem zaklepywania
kandydatów na sędziów. Każdy przychodzi tam
ze swoim kandydatem i dba o to, żeby to właśnie on
przeszedł. To nie jest najlepsze miejsce – tak mówił
prezes Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego
w latach 2006–2008 – na decydowanie o tym, kto
zostanie sędzią.
Przejdźmy w sferę wypowiedzi polityków dzisiejszej opozycji i programów, propozycji programowych, które były formułowane jako remedium
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na problemy związane z polskim sądownictwem,
i które to postulaty były kierowane do wyborców tych partii przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi. Otóż w roku 2007 szefem zespołu
programowego Platformy Obywatelskiej był pan
poseł Jan Rokita. Działając, jak rozumiem, z nominacji Donalda Tuska, formułował wówczas
poglądy dokładnie zbieżne z tymi, które przed
chwilą słyszeliśmy, mianowicie że korporacyjny model wymiaru sprawiedliwości to katastrofa. Przekonywał, wskazywał, że to właśnie prof.
Rzepliński, z którym współpracował, wskazywał,
iż warunkiem naprawy systemu wymiaru sprawiedliwości jest wyrwanie sędziom Krajowej Rady
Sądownictwa. I w propozycjach programowych,
bo za tymi słowami szły propozycje państwa, pań
i panów z ówczesnej Platformy Obywatelskiej,
z Donaldem Tuskiem na czele, Donaldem Tuskiem,
Grzegorzem Schetyną i wszystkimi wiodącymi politykami, którzy przecież wówczas też odgrywali
pierwszoplanowe role w swojej partii i świadomie
wspierali program, który głosili… Otóż w propozycjach programowych Platformy Obywatelskiej
w 2007 r., partii Donalda Tuska, znajdujemy pogląd
krytykujący korporacjonizm KRS i żądanie zmiany
sposobu doboru jej składu, który sprowadzał się do
postulatu, aby 22 członków, bo taka była wizja rady,
wybierał Sejm.
Tak więc czyja to koncepcja, aby to parlament
wybierał członków KRS? Czy jest możliwe, aby
członkowie Platformy Obywatelskiej chcieli przedstawić mechanizm, który jest zamachem na niezawisłość i niezależność sądownictwa? Czy to jest
możliwe? No, tak tu czytam. Pytam w takim razie, czy to jest program Platformy Obywatelskiej
z 2007 r. Co więcej, w tym programie Platforma
Obywatelska poszła nawet dalej, ponieważ postulowała zerwanie z zasadą, że w KRS jest przewaga
liczbowa sędziów, proponując, aby byli powoływani przedstawiciele różnych zawodów prawniczych,
aby tej przewagi sędziów wybieranych przez Sejm
nie było.
Szanowni Państwo, myślę, że dyskusja na temat tego, czy korporacjonizm jest jednym z głównych, a być może głównym powodem problemów
polskiego sądownictwa, jest to dyskusja na długą
debatę i teraz nie będę jej kontynuował, ale nie
ulega wątpliwości, że diagnoza związana z przyczyną tych narastających problemów, diagnoza, która doprowadziła do wniosku, że to właśnie
korporacjonizm i źle zorganizowana struktura sądownictwa, pozbawiona należytej kontroli

demokratycznej i nietransparentna, są głównymi problemami polskiego sądownictwa, w pierwszej kolejności pojawiła się i została wyłuszczona
w sposób bardzo precyzyjny i wyraźny w programie właśnie Platformy Obywatelskiej, a nie Prawa
i Sprawiedliwości.
I my w pełni potwierdzamy tę diagnozę, podzielamy tę opinię, która została w tak mocnych
i twardych słowach wyeksponowana zarówno
w programie Platformy Obywatelskiej, jak przez
ekspertów Platformy Obywatelskiej. Uważamy,
że w tej sprawie bieg wydarzeń od 2007 r. tylko potwierdził słuszność racji przemawiających
za wprowadzeniem modelu mieszanego, modelu
bardziej transparentnego, modelu bardziej demokratycznego, modelu, który sprawi, że demokracja
nie będzie fikcją i fasadą.
Powiedzmy sobie szczerze, że polski model,
korporacyjny model konstrukcji sądownictwa,
wyrastał z czasów porozumienia Okrągłego Stołu,
kiedy to w ramach kompromisu z komunistami
wydawało się, że optymalnym wyjściem było zgodzić się na takie rozwiązanie, by władza sądownicza została możliwie odizolowana od ówczesnej
władzy, czyli władzy komunistycznej. Ale to, że to
było mądrością etapu, nie znaczy, że było to też
mądrością przemian demokratycznych polskiego
państwa, bo doprowadziło to do tego, że sędziowie,
którzy jednak wywodzili się z aparatu państwowego PRL… Nie chciałbym być źle zrozumiany przez
państwa, ponieważ na pewno wśród tych sędziów
było wielu wartościowych ludzi, którzy rzetelnie
i uczciwie wywiązywali się ze swoich zadań, ale pamiętajmy, że to byli jednak sędziowie, którzy mieli
nominację nie demokratycznej KRS, nie korporacyjnej KRS, ale nominację Rady Państwa, organu
władzy komunistycznej, władzy mającej komunistyczną legitymację, która swój autorytet czerpała
tak naprawdę z bagnetów armii sowieckiej, która stacjonowała w Polsce. Tam tkwiła legitymacja
władzy tych, którzy byli powoływani wówczas do
sprawowania trzeciej władzy. I w tym kontekście
musimy widzieć następstwo zmian, które zachodziły w tym środowisku, środowisku nieobjętym
jakimkolwiek procesem kontroli demokratycznej, bo rada sądownictwa, wybierana spośród sędziów wyłonionych i zatwierdzonych przez Radę
Państwa, następnie powoływała kolejnych sędziów.
Jaki był udział czynnika demokratycznego w weryfikacji tego procesu? Parlament, Sejm,
Senat, władze samorządowe i prezydenta Polacy
wybierali – odmawiając niektórym osobom prawa
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kontynuowania swojej misji – w ramach demokratycznych wyborów. A jaki Polacy mieli wpływ na
wybór i funkcjonowanie określonych sędziów w ramach struktury sądownictwa? Powiedzmy szczerze: żaden. On się sprowadzał wyłącznie do pewnej
formalności, jaką był podpis prezydenta pod aktem
powołania kolejnych sędziów. Przecież to właśnie
ówczesna Krajowa Rada Sądownictwa w swoich
uchwałach i eksperci z nią związani twierdzili,
że rola prezydenta sprowadza się tak naprawdę wyłącznie do roli notariusza zatwierdzającego proces,
który przechodzi przez korporacyjne młyny polskiego systemu sądownictwa.
A więc, Drodzy Państwo, korporacjonizm jako
problem i jako jedna z głównych przyczyn przewlekłości, braku profesjonalizmu, także przyzwolenia na niegodne, niegodziwe zachowania części
środowiska sędziowskiego, został zdefiniowany
nie przez nas, ale przez inne środowiska polityczne, dziś udające niepamięć i zasłaniające się
upływem czasu, udające, że nie twierdziły tego,
co twierdziły, i nie diagnozowały problemu tak,
jak go diagnozowały. Nasze propozycje, które leżą
u źródła dzisiejszych zmian ustawowych i ustawy,
o której mówimy, są niczym innym jak wyrazem
szacunku dla demokratycznego państwa prawa
– z naciskiem na słowo „demokratycznego” – czyli odwołaniem się do tych mechanizmów, które
sprawiają, że nie tylko sami sędziowie, ale również obywatele poprzez mechanizm wyborczy,
mechanizm parlamentarny, mają choćby pośrednio pewien wpływ na to, jak kształtują się kadry
polskiego sądownictwa. Mają ten wpływ w taki
oto sposób, że wybierając parlamentarzystów,
mogą zakładać, że ta większość parlamentarna – i to większość nie zwykła, ale większość 3/5
– wyłoni sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa
według takich kryteriów, które zagwarantują, że
ludzie profesjonalni i przyzwoici w przyszłości
będą trafiać do zarówno polskiego sądownictwa
powszechnego, jak i do Sądu Najwyższego czy
Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej
tego mechanizmu w ogóle nie było. Co więcej,
te zmiany, jakie wprowadziliśmy, dały też Polakom
szansę na śledzenie procesu powoływania sędziów
na etapie decyzji Krajowej Rady Sądownictwa.
Przypomnę państwu, że poprzednio Krajowa Rada
Sądownictwa funkcjonowała tajnie – tam działania nie były jawne w tym sensie, że nikt nie mógł
sprawdzić, jak te głosowania się odbywają. Byłem
uczestnikiem takich głosowań jako minister sprawiedliwości w latach 2005–2006, jak i na początku,

zanim doszło do zmiany rady sądownictwa… Mogę
państwa zapewnić, że niemal regułą było tam to,
że sędziowie, którzy byli proponowani jako kandydaci do objęcia określonych stanowisk, przechodzili jednogłośnie. Dzisiaj, jeśli ktoś obserwuje
debatę w KRS, rzekomo upolitycznionej, może się
przekonać, że często przechodzą te osoby nie jednogłośnie, ale zaledwie 1 głosem, po burzliwych debatach, dyskusjach i sporach, jakie toczą się w łonie
aktualnej KRS. O czym to świadczy? Czy o ułomności demokracji, czy raczej o zaletach demokracji?
Nikt nie chce państwa przekonać, że system demokratyczny jest systemem idealnym. Churchill
mawiał, że jest to fatalny system, ale i dodawał,
że nikt nie wymyślił lepszego. Jeśli mamy wybór
między systemem korporacyjnym a systemem
demokratycznym… Przy wadach systemu demokratycznego co do kontroli i wyłaniania sędziów
opowiedzieliśmy się za systemem demokratycznym. Tak jak wcześniej proponowała Platforma
Obywatelska, tak jak wcześniej formułował to Jan
Rokita, tak jak wcześniej wypowiadał się na ten temat prof. Rzepliński, o czym dzisiaj już nie pamięta. Warto więc przypominać.
Warto też pamiętać, że postulaty wprowadzenia innych środowisk niż środowiska korporacyjne do procesu wyłaniania sędziów są też związane
z zachowaniami, które niezwykle bulwersowały
polską opinię publiczną, przypadkami bezkarności, chowania się za immunitetami, poczuciem tej
nadzwyczajnej kasty… Przedstawiciele tych środowisk dopuszczali się rozmaitych zachowań nieobyczajnych i nie ponosili z tego tytułu żadnych
konsekwencji. Ja pozwoliłem sobie przed przyjściem do państwa poprosić swoje biuro prasowe
o wydrukowanie, tak na szybko, informacji medialnych o tego rodzaju historiach bulwersujących, aferalnych, rzutujących na całe środowisko od 2016 r.
Niektóre podam.
„Sędzia lichwiarz nie poniesie kary” – cytat
z jednego, w zasadzie z kilku tytułów dziennikarskich. Rok 2016… „Sąd pomylił wyroki. Nie ma odpowiedzialności”, „Sędzia może kłamać bezkarnie”
– dotyczy to sędziego, który został sfotografowany, gdy przekroczył prędkość, a Sąd Najwyższy
stwierdził, że jemu wolno kłamać. Normalnemu
obywatelowi, Polakowi w takiej sytuacji kłamać nie
wolno, ale sędziemu wolno. „Sędzia kradł części
do wiertarki”…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Przestanie już
pan, Panie Ministrze.)
(Rozmowy na sali)
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Otóż to jest przykład, który szczególnie…
(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Niech pan wyjdzie z sali!)
…wywołuje syk…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
o spokój!)
…syk i wściekłość tych, którzy kontestują dzisiejsze zmiany, a także telewizji TVN, która chce
sprowadzić tę sprawę do sprawy wręcz zabawnej,
śmiesznej, że można się łapać za boki i zrywać
boki. Otóż, Drodzy Państwo, w tej sprawie, jednej
z wielu związanych z kradzieżą przez sędziego…
Oczywiście w każdej korporacji, chcę dodać, może
znaleźć się człowiek, który coś ukradnie, który zachowa się niegodnie. Ale w tej sprawie widać coś
innego – tu nie chodzi o tę kradzież wiertarki. Tutaj
chodzi o to, co z tą sprawą zrobił Sąd Najwyższy.
Sąd Najwyższy mianowicie sędziego złapanego na
gorącym uczynku kradzieży wiertarki kosztującej
kilkaset złotych w jednym z hipermarketów uznał
za osobę godną pełnienia dalej funkcji sędziowskiej, uznał za osobę nieskazitelną i uznał, że on
dalej może sądzić innych złodziei jako sędzia karny.
I że może w todze, z orłem w koronie dalej wymierzać kary innym złodziejom, np. takiemu, który tę samą wiertarkę ukradnie w tym sklepie – bo
oczywiście musiał zwrócić wiertarkę, skoro został
złapany na gorącym uczynku. Nie chodzi tutaj
o przykład tej konkretnej kradzieży, który niektórzy chcą sprowadzić do absurdu i ośmieszyć, ale
chodzi tutaj o Sąd Najwyższy, który w określony
sposób zareagował na to zdarzenie, w którym nie
było żadnych wątpliwości co do winy sędziego.
Czy naprawdę uważacie państwo, że sędzia,
który został w kamerach złapany na gorącym
uczynku, na kradzieży w biały dzień, może dalej
sądzić i w sądzie karnym wymierzać kary innym
złodziejom? Czy uważacie, że to jest normalne? Czy
uważacie, że to jest wyraz zdrowego działania sądownictwa korporacyjnego w dzisiejszym mechanizmie, który my… No, to znaczy nie w dzisiejszym,
w istniejącym do niedawna mechanizmie, który
my zdecydowaliśmy się zmieniać, wprowadzaliśmy
Izbę Dyscyplinarną właśnie z tego powodu. Czy jesteście gotowi tego bronić? Można rwać boki, można sprowadzić rzecz do absurdu, można ośmieszać,
ale takich przykładów można podać bez liku, oczywiście kradzieży… Ale jeszcze raz podkreślam: nie
o to tu chodzi. Chodzi o to, jak zareagował na to Sąd
Najwyższy, którego wy bronicie. Dał glejt bezkarności, pokazał, że traktuje tego sędziego i innych

sędziów w podobnej sytuacji jako tę nadzwyczajną
kastę. I na to nie ma naszej zgody. I na to nie ma
zgody Polaków.
Mogę podawać kolejne przykłady. Sędzia z żoną
okradali sklepy z elektroniką – to też niezwykle
wymowny przykład, Drodzy Państwo, warto o tym
powiedzieć. Małżonka dostała zarzuty w ciągu
48 godzin, a pan sędzia po przeszło roku, prawie
półtora roku od czasu zdarzenia. Wymowne, znamienne, ale na szczęście on przynajmniej usłyszał
zarzuty. Mógłbym tu przywoływać kolejne przykłady, ale podkreślam: problem nie tkwi w tym,
że zdarzają się czarne owce, ludzie, którzy zachowują się niegodnie i łamią normy społeczne, łamią
normy prawne i przynoszą wstyd całemu środowisku, ale problem tkwi w tym, co powiedział prof.
Rzepliński w cytacie, który na wstępie pozwoliłem
sobie przytoczyć. Otóż te mechanizmy korporacyjnego egoizmu sprawiają, że zamiast właściwie reagować na takie sytuacje, usuwać te czarne owce,
bronić dobrego honoru pozostałych sędziów, broni
się te osoby. Ten przykład z wiertarką jest tego doskonałym przykładem, doskonałą ilustracją.
Dlatego nie dziwi mnie, że tak ogromna agresja,
wściekłość i zajadłość jest kierowana w stronę Izby
Dyscyplinarnej, właśnie tego sądu, który ma i miał
zadanie wprowadzić inne standardy. I muszę państwu powiedzieć, że wprowadza inne standardy.
Skończył się czas wielomiesięcznego oczekiwania
na uchylenie immunitetu, jeśli sprawa trafi pod
rozstrzygnięcie tego sądu i jest już etap drugoinstancyjny. Skończył się czas przewlekłości czy łagodności w reagowaniu na zachowania sędziów,
które naruszają godność zawodu, które wywołują
społeczne oburzenie i są powodem zbulwersowania
Polaków. Ta izba zaczęła wreszcie działać w sposób stanowczy i zdecydowany. Takie miała zadanie.
I co w tym złego? Czy nie o to właśnie chodziło?
Jako Ministerstwo Sprawiedliwości zamówiliśmy badania w bardzo renomowanej, szanowanej
instytucji badania opinii publicznej, w domu mediowym Kantar. Okazuje się, że tylko 1/5 Polaków
była gotowa bronić dotychczasowego modelu odpowiedzialności dyscyplinarnej, a pozostali, większość respondentów, opowiadali się za powołaniem
wyspecjalizowanego sądu, Izby Dyscyplinarnej
przy Sądzie Najwyższym, który oceniałby surowo
i szybko sprawy niegodziwych zachowań, występków czy przestępstw środowiska sędziowskiego.
Tam znajdujemy odpowiedź na pytanie, co myślą
na ten temat Polacy. I teraz pytanie: skąd taki opór?
Rozumiem, że część środowiska sędziowskiego,
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część środowiska nadzwyczajnej kasty, która broni swoich przywilejów, broni swoich apanaży, broni swoich wpływów i broni tego, co byłoby dalej,
gdyby było… Ale dziwi mnie, że ta część środowiska demokratycznego, która zwłaszcza kiedyś jakże
trafnie diagnozowała problem i jakże trafnie proponowała rozwiązania, dziś zapomina o swoich
rekomendacjach i atakuje rozwiązania, które są,
można powiedzieć, prostą kontynuacją ich recept
i diagnoz.
Szanowni Państwo, to jest aspekt dotyczący zarzutów – całkowicie bezzasadnych – odnoszących
się do modelu, jaki wprowadziliśmy, do wprowadzenia mechanizmu demokratycznego do procesu
wyłaniania sądów, jak też wprowadzenia specjalnego sądu, specjalistycznego, którego zadaniem jest
rozstrzygać sprawy związane z deliktami sędziów.
Ale pojawiają się też zarzuty innej natury, istotne,
generalne, do których chciałbym się odnieść.
Mianowicie słyszę teraz, że nasze rozwiązania
są rzekomo sprzeczne z porządkiem europejskim,
że ten model, który wprowadziliśmy, upolitycznienia sądów – cytuję – jest zamachem na standardy
europejskie. No, gdyby tak było, sprawa naprawdę
warta byłaby poważnej refleksji, ale problem polega
na tym, Drodzy Państwo… Jakże łatwo sprawdzić,
że to jest nie tyle argument pełen demagogii i zakłamania, ile po prostu – wybaczcie słowo, młodzieżowy język – wciskanie ludziom kitu.
Odwołajmy się do największej demokracji europejskiej, najsilniejszego państwa europejskiego, naszych zachodnich sąsiadów – Niemiec.
Jak tam to jest skonstruowane? Kto tam powołuje sędziów? Kto ma władzę sprawić, by konkretna
osoba została sędzią ichniejszych sądów najwyższych, czyli sądów federalnych? Czy robią to
sędziowie?
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: My
wiemy.)
Czy robią to sędziowie? Czy robi to rada
sądownictwa?
(Głos z sali: Wiemy od wczoraj.)
Drodzy Państwo, nie robią tego sędziowie.
Sędziowie mogą jedynie wyrazić swoją opinię.
Tam się zaczyna i kończy ich władza. Nie robi tego
rada sądownictwa, bo Niemcy w ogóle nie powołali rady sądownictwa. Decyzje w sprawie, kto
będzie sędzią sądów federalnych, podejmują wyłącznie niemieccy politycy. Jest powoływana komisja do spraw wyłaniania sędziów, która składa się
z 16 landowych ministrów sprawiedliwości, a więc
przedstawicieli władzy wykonawczej, być może

w szeregu wypadków niemających nawet legitymacji demokratycznej. Z drugiej strony mamy
16 przedstawicieli Bundestagu. I ci ludzie, polityczni nominaci, politycy z krwi i kości w ogromnej
większości… Bundestag może oczywiście wybrać
jakiegoś eksperta, jeśli zechce, ale zwykle są to politycy wskazywani przez konkretne partie polityczne tego gremium. I to oni podejmują decyzje o tym,
kto będzie sędzią jakiego sądu federalnego. Ale ich
decyzja i tak nie jest wiążąca, bo ostatecznie musi
się na to wszystko zgodzić… kto? Rząd niemiecki
w stanowisku ministra sprawiedliwości.
Porównajmy te 2 modele, nasz, który wprowadziliśmy w Polsce, i ten niemiecki. My zaproponowaliśmy, aby sędziowie, którzy stanowią większość
polskiej rady sądownictwa, nadal mieli dominujący wpływ na to, kto będzie w przyszłości sędzią.
Zaproponowaliśmy co prawda, aby ci sędziowie
byli wyłaniani do rady sądownictwa przez parlament, ale nie zwykłą większością głosów potrzebną
do utworzenia rządu, tylko większością kwalifikowaną, której żadna partia polityczna samodzielnie nie jest w stanie uzyskać. Nigdy w historii nie
uzyskano 3/5.
(Senator Marek Borowski: Dokładnie tak jest,
ale, Panie Ministrze…)
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 2/3
składu.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze, może pan zapytać. Proszę teraz nie
przeszkadzać.)
Otóż tak właśnie zapisano w ustawie.
(Senator Marek Borowski: A jak nie ma 3/5?)
(Senator Robert Mamątow: Po co pan przerywa?)
Taka jest propozycja, tak to zostało skonstruowane w ustawie. Tak zostali wybrani, większością 3/5, sędziowie rady sądownictwa, którzy dziś
funkcjonują w KRS. Można to sprawdzić. Opozycja
odmówiła udziału w głosowaniu.
Z drugiej strony mamy model niemiecki.
Do tamtejszej komisji sądownictwa wyłaniani
są wyłącznie politycy. Który model narusza demokratyczne standardy wpływu polityków na wyłanianie sędziów: polski czy niemiecki?
(Głos z sali: Polski.)
Jeżeli w takim razie… No, zgodzimy się co do
spraw elementarnych, że niemiecki system całkowicie upolitycznia proces powoływania sędziów,
a polski wprowadza mechanizmy polityczne. One są
mechanizmami demokratycznymi, ale z istotnym
ograniczeniem, takim, że sędziowie wybierani są
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na kadencje, nie mają już później żadnego związku
z władzą wykonawczą, mają gwarancję nieodwoływalności w ramach kadencji, mają gwarancję
nieodwoływalności jako sędziowie. Do tego mają
gwarancję nieprzenoszenia na inne stanowiska,
bo tego wymaga polska konstytucja. Mają gwarancje wynikające z immunitetu, który jest najszerszy
w Europie, mają gwarancję stanu spoczynku, którego żaden polityk nie może im odebrać.
Na jakiej podstawie wy twierdzicie, że niemiecki system jest bardziej apolityczny niż polski,
że niemiecki system mieści się w standardach europejskich, a polski się nie mieści? Może należałoby zapytać inaczej: czy przypadkiem nie jest tak
– mam takie nieodparte wrażenie, jak spotykam
się z ministrami sprawiedliwości niektórych krajów Europy Zachodniej – że nam, Polakom inni
chcą powiedzieć „wam mniej wolno”? „Nam,
Niemcom, wolno. Nam, Holendrom, wolno. Nam,
Szwedom, wolno. Ale wam, Polakom?”
(Głos z sali: Bzdura!)
Czy my mamy się godzić na tego rodzaju retorykę? Czy mamy się godzić na to, aby budowano 2 kategorie obywateli Unii Europejskiej: taką kategorię
jak np. obywatel Niemiec, który jest na tyle światły,
na tyle dojrzały, wyrasta z takiej kultury prawnej,
niemieckiej, że jemu wolno w ramach demokratycznych wyborów mieć pośrednio wpływ na to,
kto będzie sędzią niemieckich sądów federalnych,
czyli odpowiednika naszego Sądu Najwyższego…
Ale polskim obywatelom nie wolno, nawet pośrednio nie wolno w ten sposób wyłaniać jednorazowo
sędziów członków rady sądownictwa. Polakom nie
wolno, Niemcom wolno, tak? A kto to powiedział,
że tym wolno, a tym nie wolno? Kto powiedział,
że Szwedom wolno? Bo przecież rada sądownictwa akurat w Szwecji jest i jest wyłaniana przez
władzę wykonawczą, nawet nie przez parlament.
I ta rada sądownicza decyduje o tym, kto będzie sędzią. Szwedom wolno, Niemcom wolno, Polakom
nie wolno. Myślę, że my znamy z historii takie akcenty – nie chcę głęboko sięgać – które mówią,
że jednym wolno było więcej, innym wolno było
mniej. Jedni mieli kulturę, która uprawniała do szeregu przywilejów i rościli sobie szczególne prawa,
a innym te prawa, nawet podstawowe, były odbierane. Otóż my, Polacy, niezależnie od tego, z jakiej
jesteśmy opcji politycznej, nie możemy zgodzić się
na takie myślenie, nie możemy zgodzić się na takie
akcenty, pomni choćby historii i pomni tego, co jest
związane z naszymi podstawowymi teraz interesami. Tu nie chodzi tylko o to, co wolno Polsce jako

państwu, co wolno Niemcom jako państwu, co wolno Szwecji jako państwu, ale tu chodzi też o to, jaka
jest sfera wolności i praw podmiotowych polskich
obywateli, jako obywateli Unii Europejskiej, a jaka
jest sfera wolności obywateli niemieckich. Jeśli
więc zgodzimy się – a musimy się z tym zgodzić,
ponieważ nikt nie kwestionuje modelu niemieckiego – że tam wolno wyłaniać sędziów w ramach
procedury demokratycznej, z istotnym czy wiodącym, w zasadzie nawet wyłącznym udziałem polityków, to musimy zgodzić się z tym, że w Polsce
możemy wprowadzić elementy mechanizmów
demokratycznych do wyłaniania sędziów w ramach procesu kształtowania trzeciej władzy. Nikt
przecież nie zarzuca Niemcom, że ich środowisko
sędziowskie, sędziowie wyłonieni w ramach mechanizmów czysto politycznych to nie są sędziowie
niezależni, niezawiśli. Oni mają po procesie wyłaniania wszystkie gwarancje niezależności, niezawisłości, są nieodwoływalni, nie można ich przenosić
z okręgu do okręgu, mają gwarancję pełnej płacy,
żaden polityk nie może ingerować w sferę ich dalszej kariery zawodowej.
Tak więc, jednym słowem, Drodzy Państwo, zarzut, że nasze rozwiązania są sprzeczne z obowiązującymi standardami europejskimi, jest zarzutem
czysto demagogicznym. Traktaty europejskie jasno
mówią, że kwestia regulacji ustrojów sądów należy
do wyłącznego władztwa poszczególnych państw.
I narracja części środowisk politycznych w naszym
kraju, która idzie w sukurs takiemu stanowisku
bardzo wyraźnie wybijającemu z wypowiedzi niektórych polityków europejskich: nam wolno, ale im
nie wolno, my jesteśmy dojrzali, mamy piękną kulturę prawną, mamy pełną jasność spojrzenia i nam
to przystoi, by uczestniczyć w procesie powoływania sędziów, a Polakom nie możemy na to pozwolić… No, na to nie możemy się zgodzić. I ja bardzo
państwa proszę, byście się nad tym zastanowili,
czy tego rodzaju retoryka jest w ogóle dopuszczalna
w ramach prowadzenia dyskursu na temat zmian
w polskim sądownictwie.
A więc, podsumowując: zarówno jeżeli chodzi
o mechanizm powoływania sędziów, mechanizm
stricte demokratyczny, jak również jeżeli chodzi
o ocenę prawną tego mechanizmu, w wymiarze
nie tylko polskim, polskiej konstytucji, lecz także
w wymiarze europejskim, nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że działamy w ramach standardów, które są dopuszczalne.
No i na koniec sprawa stricte ustawy. Bezpośrednio na konkretne pytania państwa senatorów
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odpowiadać będą moi wiceministrowie, którzy
w wymiarze eksperckim też zajmują się tą ustawą, ale pozwólcie państwo, że odwołam się w tym
swoim wystąpieniu do spraw bardziej ogólnych.
Słyszymy, że sędziowie chcą dzisiaj w Polsce kwestionować status innych sędziów powoływanych
przez prezydenta. Słyszymy, że status takich sędziów i tym samym wyroki przez nich wydane
mogą być zakwestionowane w przypadku blisko
pół tysiąca nowych sędziów powoływanych przez
Krajową Radę Sądownictwa. Słyszymy więc o tym,
że realnie grozi polskim obywatelom proces anarchizacji, chaosu i niepewności prawnej, który
nieuchronnie byłby konsekwencją takiego stanu
rzeczy. Słyszymy o zjawisku, które do tej pory nie
było znane w żadnym z demokratycznych państw
europejskich. I mogę państwu powiedzieć, jako
przedstawiciel rządu Rzeczypospolitej, że rząd nie
może zgodzić się na tego rodzaju sytuację. Nie możemy zgodzić się na sytuację, że polscy obywatele
są traktowani niczym zakładnicy przez część środowiska, rozpolitykowanego środowiska, sędziów,
którzy w celu realizacji, obrony swoich egoistycznych, partykularnych interesów wprowadzają
politykę na salę rozpraw i usiłują tak naprawdę
wywoływać anarchię w samym systemie, nie dając
pewności, czy wyrok, który został wydany, jest wyrokiem, który się utrzyma, nie dając pewności, czy
sytuacja kreowana przez część rozpolitykowanego
środowiska sędziowskiego nie doprowadzi do kompletnego chaosu i anarchii. Bo jeśli pójdziemy za
logiką tego rodzaju spojrzenia, że można kwestionować wyroki sędziów powołanych przez demokratycznie wyłonioną radę sądownictwa, to zrodzi
się pytanie: w takim razie co dalej? No, w takiej sytuacji mogą również znaleźć się sędziowie, którzy
zadają pytania o wyroki wydawane przez sędziów
powołanych przez poprzednią radę sądownictwa. A przecież doskonale państwo wiedzą o tym,
że Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się w zeszłym roku, iż poprzednio funkcjonująca, przez
lata, rada sądownictwa, tak korporacyjnie wyłaniana, działała w sposób sprzeczny z polską konstytucją, naruszała konstytucyjną zasadę kadencyjności
tego organu. Była powołana wadliwie, czyli osoby
powoływane do tej rady sądownictwa działały w ramach pewnej wady prawnej. Jeśli przyjąć tę logikę,
to można by zakwestionować wyroki wydawane
przez nich wszystkich na przestrzeni lat.
No ale pójdźmy dalej. Skoro pan senator
Borowski jest tak ciekaw refleksji prawno-historycznych, to rodzi się pytanie, czy jest w stanie

odpowiedzieć, czy komunistyczna Rada Państwa,
w której przecież partycypował, będąc w wiodącej
partii, rzeczywiście miała legitymację demokratyczną do powoływania sędziów. Czy państwo wiedzą o tym, że takich sędziów powoływanych przez
komunistyczną radę w Polsce funkcjonuje dzisiaj
ponad tysiąc?
(Senator Marek Borowski: A pana Piotrowicza…)
Tysiąc sędziów.
(Senator Marek Borowski: Pana Piotrowicza…)
I to jest właśnie… To jest…
(Senator Marek Borowski: Ale…)
Proszę się nie denerwować. Uderz w stół, nożyce się odezwą.
(Senator Jarosław Rusiecki: Uderz w stół,
to PZPR się odezwie.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Przepraszam…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, przepraszam dyskutantów…
(Rozmowy na sali)
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:
Prawda w oczy kole.)
(Senator Marek Borowski: Ja…)
Panie Senatorze, można w trybie sprostowania,
ale po tym wystąpieniu. W trybie sprostowania.
(Senator Marek Borowski: Bardzo chętnie
skorzystam.)
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, proszę kontynuować.
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
ZBIGNIEW ZIOBRO
Jednym słowem, tysiąc sędziów, którzy zostali powołani nie przez radę sądownictwa wybraną
kwalifikowaną większością głosów przez polski
parlament, demokratyczny parlament, nie przez
radę sądownictwa… nie zostali wybrani przez
korporacyjną radę, ale przez komunistyczną Radę
Państwa, która m.in. wprowadzała stan wojenny w Polsce i uwiarygadniała wszystkie działania
reżimu komunistycznego wymierzone w polską
demokrację, w polskie sądownictwo, w polską
niezawisłość i w prawa polskich obywateli. Nie
chciałbym, żeby to wybrzmiało tak, że uważam,
iż wszyscy sędziowie powołani przez Radę Państwa
to są sędziowie uwikłani w ten system. Tak nie
jest. Jest wielu przyzwoitych ludzi, którzy zostali

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 15 stycznia 2020 r.

73
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

powołani i zachowywali się przyzwoicie, choć było
też wielu takich, którzy niekoniecznie byli w stanie
podołać wyzwaniom, odpowiedzialności związanej
ze sprawowaniem trzeciej władzy. Ale odwołujemy
się do zasady i jeśli zgodzimy się na to, co proponuje część sędziów, tzw. wojującej, nadzwyczajnej
kasty, tj. że można kwestionować status sędziego powołanego przez demokratycznie wybranego
prezydenta, sędziego wyłonionego przez demokratycznie powołaną radę sądownictwa, to w takim
razie tym bardziej będzie można, i nawet należałoby, kwestionować status sędziów powołanych
przez Radę Państwa. To doprowadzi do zupełnej
anarchii i wyrzucenia w powietrze setek, tysięcy,
milionów wyroków, które zapadały na przestrzeni
lat w Polsce. I na to nie może być zgody. Ta ustawa
jest odpowiedzią na anarchizację, próbę anarchizacji systemu, wynikającą z upolitycznienia części
środowiska, wynikającą z obrony tego, co było, by
było, jak było, bez patrzenia na konsekwencje, bez
patrzenia na skutki. Ta ustawa jest odpowiedzią
na zachowanie, nieodpowiedzialne zachowanie,
jakim jest próba wzięcia za zakładników polskich
obywateli, których miliony na przestrzeni lat stawały przed sądami i którzy mogą oczekiwać pewności prawnej zapadłych rozstrzygnięć sądowych.
Dlatego chciałbym państwu powiedzieć, że zaproponowana ustawa jest wyrazem obrony demokratycznego państwa prawa i sprzeciwu wobec
sądokracji, anarchii, chaosu i bezprawia, który jest
związany z upolitycznieniem części środowiska sędziowskiego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja będę miał do pana bezpośrednio kilka pytań,
ale teraz pan senator Borowski w trybie sprostowania, w związku z wywołaniem jego nazwiska.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Pan minister był uprzejmy odnieść się do przeszłości, do Rady Państwa, która mianowała sędziów
itd., z czego by wynikało, że jest niezwykle krytyczny, mimo wszystko, wobec tego typu działań,
ale obecność pana Piotrowicza…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie był sędzią.)

Jeszcze gorzej: był prokuratorem. Już nie mówiąc o tym, że bronił księdza pedofila z Tylawy
– to znacznie później.
W każdym razie on przez pana ministra jest
forsowany, forowany, chwalony i wreszcie wybrany do Trybunału Konstytucyjnego. A więc ja bym
proponował trochę ostrożniej…
Pani Julia Przyłębska… No, czyż ona również nie
była w tamtych czasach mianowana sędzią? Myślę,
że to nie jest argument, to co pan tutaj przytacza.
A jeśli chodzi o korporacjonizm, o którym pan
mówił… Pan wygłosił pewną tezę, mianowicie że
nie jest to sprawa pieniędzy dla sędziów, nie jest
to sprawa etatów, które trzeba obsadzić, nie jest
to sprawa organizacji, komputeryzacji, asystentów itd., itd., tylko to jest sprawa korporacji. To
jest pańska nowa teza, którą pan teraz wygłasza,
bo kiedyś pan mówił inaczej. Oczywiście mówił
pan o tym, że trzeba usprawnić, trzeba przyspieszyć, trzeba dodać pieniędzy itd. Pańskim zdaniem
korporacjonizm musi być zwalczony i to, co robicie, zwalcza ten korporacjonizm, bo przedtem byli
kolesie. A teraz, proszę pana, w Krajowej Radzie
Sądownictwa mamy takich sędziów jak: Nawacki,
Dudzicz, Puchalski, Drajewicz, Mitera – wszyscy
uwikłani w aferę hejterską. Pan Zaradkiewicz, którego pan osobiście, co było widać…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Senatorze, to nie jest sprostowanie.)
…przepychał, proszę pana, do Sądu Najwyższego… To nie jest kolesiostwo?
I wreszcie wracam do pana Puchalskiego. Pan
Rafał Puchalski, sędzia chyba z Gorzowa – o ile
mnie pamięć nie myli – na Facebooku, oficjalnie, zapisał się jako popierający rząd PiS, Beatę
Szydło i prezydenta Dudę. Przy takim zaangażowaniu politycznym pan powinien zażądać wyciągnięcia konsekwencji. A co się stało? Pan go wziął
do ministerstwa, a następnie do Krajowej Rady
Sądownictwa. Proszę pana, nowymi kolesiami zastąpił pan starych kolesiów. Pan nie zaproponował
sensownej reformy, tylko zaproponował pan wymianę tamtych na swoich.
I to jest całe sprostowanie. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro:
Chciałbym się odnieść, jeśli pan senator pozwoli…)
Proszę bardzo, ale krótko.
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MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
ZBIGNIEW ZIOBRO
Jest pan w błędzie, Panie Marszałku Borowski.
Jest pan w błędzie z tego powodu, że dokonuje pan
projekcji swoich własnych myśli i przekonań, sądząc, że takie podzielam. Otóż w odróżnieniu od
pana ja nie kwestionuję legalności działania sędziów, z jakiegokolwiek okresu nominacji pochodzą
ich kariery sędziowskie. Ja nie zakwestionowałem
funkcjonowania tych tysiąca sędziów, a wcześniej
też innych, ich kolegów. W międzyczasie przeszło w stan spoczynku wielu tych, którzy zostali
powołani przez Radę Państwa. Uznałem, że konsekwencje zmian, jakie zaszły w Polsce… Bo zdawałem sobie sprawę, że mogłoby to doprowadzić
siłą rzeczy do rozmontowania całego systemu i do
kompletnej anarchii. Oczywiście nie znaczy to, że
nie zauważam braku rozliczenia i braku pociągnięcia do odpowiedzialności sędziów, którzy dopuszczali się nieprawości w tym okresie, choćby tych
sędziów, którzy wydawali liczne wyroki śmierci.
Żaden z nich nie poniósł jakichkolwiek konsekwencji, mimo że ponad 100 funkcjonowało jeszcze
po 1989 r. Żaden… Nie, przepraszam, jeden sędzia
poniósł odpowiedzialność za wyroki polityczne,
które wydał w późniejszym okresie, już postalinowskim. A cała rzesza setek sędziów czy tysięcy być
może – bo jest to jednak poważna liczba sędziów
– takich konsekwencji nie poniosła. I to oceniam
zdecydowanie krytycznie. Ale w odróżnieniu
od pana, nie kwestionuję, niezależnie od czasu
historycznego powołania dziś funkcjonujących
sędziów, ich legitymacji do tego, aby sprawować
trzecią władzę, skoro zostali usankcjonowani niejako przez zmiany prawne i polską konstytucję, która weszła w życie. Pan zaś, popierając te działania,
które są podejmowane dzisiaj przez środowisko
tzw. nadzwyczajnej kasty, właśnie sankcjonuje kwestionowanie legitymacji, powołania części
sędziów, i to właśnie nie tych, w przypadku których źródłem jest decyzja komunistycznej Rady
Państwa, ale tych, w przypadku których źródłem
jest decyzja demokratycznie wybranej Krajowej
Rady Sądownictwa. I w tym pan i pana środowisko
upatruje przyczyny ich upolitycznienia. Czyli tam
upolitycznienia nie było, tu zaś upolitycznienie jest.
No, delikatnie mówiąc, jest duży rozdźwięk w pana
myśleniu i w logice, którą pan tutaj prezentuje.
I na tym polega różnica między nami. Ja nie
kwestionuję tamtych sędziów i prosiłbym, żeby
nie kwestionować też – tym bardziej – tych

wszystkich, którzy zostali powołani przez mające demokratyczny mandat organy konstytucyjne
polskiego państwa.
Może zanim odpowiem na pana pytanie… Tak
jak wspomniałem, kolejne wypowiedzi w dyskusji
chcieliby przedstawić jeszcze moi zastępcy, a więc
prosiłbym o…
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Umożliwimy im, umożliwimy im to, oczywiście. Zapisujemy to, zapisujemy.
Panie Ministrze, 3 pytania mam do pana.
Czy pan uważa – albo może nie uważa – że sędziowie związani z KRS, neo-KRS czy obecną KRS,
a także pana pracownik i wiceminister, którzy brali
udział w hejtowaniu, korzystając z materiałów osobowych dotyczących innych sędziów, spełniają kryteria nieskazitelności? I co dalej z nimi się dzieje?
Zajmują stanowiska sędziowskie czy nie? To jest
pierwsze pytanie.
Drugie dotyczy sprawności wymiaru sprawiedliwości po zmianach, które rząd PiS i pan wprowadziliście. Te zmiany są wprowadzane od 2015 r.
Jak wygląda sprawność sądów powszechnych? Czy
skrócił się czas rozpatrywania spraw? I jak wygląda sprawność Trybunału Konstytucyjnego, który
był pierwszym elementem tych zmian?
Ostatnie pytanie. Ponieważ przywołał pan takie
leninowskie pojęcie „mądrość etapu”, to ja pytam:
czy ministerstwo planuje po tym etapie, po etapie
tej ustawy, dalszą reformę sądownictwa powszechnego, taką jak likwidacja sądów apelacyjnych, okręgowych? Jeżeli nie planuje, to czy są prowadzone
w tym zakresie jakieś prace?
MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI
ZBIGNIEW ZIOBRO
Panie Marszałku, odpowiadając na to pytanie
– ale też zaznaczając, że kolejne głosy w dyskusji
chcieliby zabrać… chcieliby wziąć w niej udział moi
zastępcy…
Czyniąc jednak zadość pana prośbie, odpowiem następująco. Jeżeli chodzi o tzw. aferę hejterską, to mój stosunek do sprawy został bardzo
szybko publicznie ujawniony. Zareagowałem natychmiast, wyciągając wobec osób, które uczestniczyły w tym procederze, konsekwencje – w sensie
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odpowiedzialności politycznej, rzecz jasna, bo do
takiej byłem uprawniony. Ale równolegle uruchomiłem postępowanie karne i takie postępowanie toczy się w tej chwili w prokuraturze bodaj
okręgowej albo regionalnej w Lublinie. To postępowanie ma na celu ustalenie odpowiedzialności
prawnej, w tym karnej, poszczególnych sędziów.
Dlatego też prosiłbym o pewną ostrożność w wypowiadaniu się, czy i którzy sędziowie ewentualnie korzystali z zasobów aktowych Ministerstwa
Sprawiedliwości, bo to jest jednak sprawa dowodzenia, a więc łatwo w tym przypadku narazić
się, Panie Marszałku, na zarzut naruszenia dóbr
osobistych, gdyby okazało się, że niektóre z tych
materiałów miały np. inny charakter, inne źródło
bądź też nie wszyscy sędziowie w tym procederze
uczestniczący czy korespondujący takie działania
podejmowali. To jest sprawa pierwsza.
Sprawa druga. Gwoli prawdy w tej sprawie
trzeba powiedzieć też to, co umyka państwa uwadze, tj. że część środowiska sędziów – ci, którzy
zdecydowali się zaangażować w proces reformy
– znalazła się pod ogromnym ostrzałem krytyki,
wręcz piętnowania ze strony pozostałych swoich
koleżanek i kolegów, działających właśnie w ramach środowiska „Iustitia”, środowiska „Themis”,
tj. tych wszystkich aktywistów sędziowskich, którzy bardzo mocno upolitycznili charakter służby
sędziowskiej i publicznie manifestowali swoje poglądy w licznych programach telewizyjnych, a także na masową skalę, za sprawą relacji i programów
informacyjnych, hejtowali swoich kolegów i koleżanki, którzy zdecydowali się współpracować z demokratycznym rządem i pracować nad reformą
sądownictwa. To było zjawisko, które trwało kilka
dobrych lat, ale nie zauważałem wrażliwości kogokolwiek z tutaj obecnych senatorów opozycji, nie
wyłączając pana marszałka, na ten proces, kiedy
sędziowie typu Tuleja, Żurek czy inni – bo było
wielu innych sędziów, takich aktywistów – wygłaszali publicznie groźby, wypowiadali słowa, które
bynajmniej nie mają nic wspólnego nie tylko z językiem parlamentarnym, ale też, tym bardziej,
z językiem sędziowskim i z pewną powściągliwością sędziowską. Były to wypowiedzi często napastliwe, z użyciem słów i zwrotów jak najbardziej
pejoratywnych, odbierające godność i odmawiające poczucia elementarnej przyzwoitości tym, którzy zdecydowali się współdziałać – podkreślam
to jeszcze raz – z demokratycznie wyłonionym
rządem i parlamentem w ramach reformy sądownictwa. Było to zjawisko, które trwało, w sposób

nieustanny narastało, ale nie spotkało się z żadnym
odzewem – było za to wręcz podgrzewanie atmosfery ze strony części środowiska opozycji i mediów.
I to spowodowało kontrodpowiedź – absolutnie
nieakceptowalną także przeze mnie. W każdym
razie to nie jest tak, że mamy tylko jedną stronę
hejtującą. Tu mamy dwie takie strony – kolegów,
koleżanki, ludzi, którzy wcześniej często blisko ze
sobą współpracowali, ale którzy w pewnym momencie, zamiast rozmawiać merytorycznie, zaczęli
używać języka dyskwalifikującego w debacie publicznej, języka nieakceptowalnego, języka, który
moim zdaniem, jak i pewnie wielu z państwa, nie
powinien się wśród sędziów pojawić. Ale według
kolejności, co do pierwszeństwa – i to trzeba jasno
tu powiedzieć, oddać prawdę w tej sprawie – to
przez długie, długie miesiące ten język nienawiści, język hejterski, język wyzwisk, inwektyw, pomówień był stosowany przez tych, którzy dzisiaj
są przedstawiani jako jedyne ofiary zachowań tej
grupy sędziów tutaj przywołanych. Tak więc patrzmy na sprawę we właściwym kontekście, patrzmy
na sprawę bez zniekształcania istoty tego, co miało
miejsce. Jeżeli chodzi o moją reakcję, to jeszcze raz
podkreślę: zareagowałem natychmiast, zdecydowanie, wszcząłem stosowne postępowania, one się
toczą, będziemy czekać na ich wyjaśnienie.
Odpowiadając jeszcze, przy okazji, na pytanie
pana marszałka Borowskiego, który zgłosił zastrzeżenia co do niektórych sędziów wyłonionych,
wybranych do Krajowej Rady Sądownictwa, odpowiem, że państwo, jeśli wygracie wybory demokratyczne, będziecie mogli wybrać tych sędziów,
których uznacie za właściwych przedstawicieli środowiska sędziowskiego. Będą to pewnie pan Żurek,
pan Tuleja, pan Łączewski – sędziowie znani ze
swojej „powściągliwości” w używaniu języka, znani
ze swojego „dystansu” do środowiska politycznej
opozycji, znani ze swojej „apolityczności”, „bezstronności” w wypowiedziach. Ale na tym polega
mechanizm demokratyczny – w ramach funkcjonowania mechanizmów demokracji każde środowisko może zgłosić takich sędziów, za których
bierze odpowiedzialność. A więc myśmy zgłosili
takich sędziów, którzy byli naszym zdaniem gotowi współdziałać w ramach reformy sądownictwa.
Pewne zdarzenia co do niektórych rzeczywiście
miały później miejsce… Nie wiedzieliśmy wtedy,
kiedy podejmowaliśmy decyzje, że dojdzie do tak
ogromnej eskalacji emocji w całym środowisku sędziowskim, że dwie grupy sędziów będą ze sobą
dyskutować takim językiem. Ja oczywiście nad tym
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ubolewam. Ale widzę radość, uśmiech na ustach
pana marszałka, widzę więc, że panu ten proces
bynajmniej nie przeszkadza.
A jeżeli chodzi o drugie pytanie i o sprawność
wymiaru sprawiedliwości, to, Drodzy Państwo
– wbrew temu, co mówił dzisiaj tu jeden z senatorów – nie jest prawdą, że my nie definiowaliśmy jako istoty problemu właśnie korporacyjnego
modelu sądownictwa. Tak, w tym upatrywaliśmy
głównego problemu przewlekłości i niesprawności
działania polskich sądów. Proszę sięgnąć do moich wcześniejszych wypowiedzi – tutaj, na tej sali,
w poprzedniej kadencji Senatu miałem okazję referować propozycję zmian i wtedy bardzo mocno
eksponowałem to, że to właśnie korporacjonizm
jest tym problemem, który strukturalnie uniemożliwia skuteczne wykorzystanie pozytywnych zmian
w postaci dofinansowania polskiego sądownictwa,
w postaci uproszczenia procedur sądowych, bo i tak
wszystko rozbija się o ograniczenia wynikające
z bezwładu działania tego chorego z gruntu i niedoskonałego systemu, o którym w tak mocnych słowach wypowiadał się już lata temu cytowany przeze
mnie prof. Rzepliński czy pan prezes Stępień.
I teraz… Ale muszę powiedzieć panu marszałkowi, że mimo tego oporu i tych ograniczeń poprzez
zmiany organizacyjne, jakie wprowadzaliśmy,
udało się uzyskać przyspieszenie w niektórych
kategoriach spraw, choćby w sprawach karnych.
Wyraźnie to widać, jeśli chodzi o porównanie statystyk. Także w niektórych sprawach z zakresu
pracy i ubezpieczeń społecznych takie przyspieszenie nastąpiło. Poproszę tutaj obecną panią minister, by jutro przesłała panu dokładne dane, które
będą wskazywać, że jest pozytywny trend w niektórych kategoriach spraw, co jest dobrym znakiem.
A mogę państwu powiedzieć, że jeśli pozwolicie
nam – a zapewne tak się stanie, bo demokracja
tutaj ostatecznie rozstrzygnie, jeśli nie pozwolicie,
to my o tym zdecydujemy i doprowadzimy tę reformę do końca… Jeśli ta reforma zostanie zrealizowana w pełni, to sądownictwo w Polsce tym
bardziej będzie działać sprawnie, szybko i o tym
będą świadczyć też konkretne statystyki.
Tutaj jeszcze, nawiązując do pytania pana
marszałka, czy planujemy dalszą reorganizację…
Oczywiście tak. Ponieważ to, co do tej pory udało nam się zaproponować, to jest tak naprawdę część propozycji programowych, które były
wyraźnie wyeksponowane w programie Prawa
i Sprawiedliwości i Zjednoczonej Prawicy jeszcze
w 2015 r. Wyraźnie wskazywaliśmy, że chcemy,

aby te zmiany były związane właśnie z uproszczeniem systemu struktury sądownictwa. Ale aby
to było możliwe, konieczne jest ostateczne zakończenie reformy m.in. związanej z funkcjonowaniem
Krajowej Rady Sądownictwa i z funkcjonowaniem
tych reform strukturalnych, które już dziś zostały
wprowadzone.
Tak, chcemy spłaszczyć strukturę sądownictwa.
Uważamy, że polskie sądownictwo jest nadmiernie
rozbudowane. Mamy aż, można powiedzieć, 4 stopnie sądownictwa, co jest jedną z przyczyn tych problemów z przewlekłością i złą organizacją pracy.
Mamy sądy rejonowe, sądy okręgowe, sądy apelacyjne i jeszcze nad tym Sąd Najwyższy. W znacznej części państw europejskich, gdzie sądownictwo
funkcjonuje dużo sprawniej, ta struktura jest prostsza, sprowadza się do 3 elementów, i chcielibyśmy,
aby tak samo funkcjonowało to w Polsce. W tym
sensie mówimy też o etapie… Bo etap dalszy jest
możliwy wtedy, kiedy uda się zrealizować to, co do
tej pory zaproponowaliśmy.
Drodzy Państwo, to wszystko, co chciałbym
w tym momencie powiedzieć. Jeszcze raz bardzo dziękuję za umożliwienie mi wypowiedzi.
Prosiłbym moich zastępców, prosiłbym pana ministra Kaletę, aby zechciał kontynuować tę wypowiedź, odwołując się do wielu danych…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku,
w kwestii formalnej.)
…także prawno-porównawczych, które, myślę,
wzbogacą państwa wiedzę na temat sensu i celu
naszej reformy i, mam nadzieję, przekonają do
tego, abyśmy mogli połączyć siły i w myśl tych
punktów programowych, które proponowaliście
państwo w 2007 r. – kieruję te słowa do kolegów
i koleżanek z Platformy Obywatelskiej – mogli zrealizować te cele i odejść od modelu korporacyjnego na rzecz sprawnego, funkcjonalnego systemu,
który sprawi, że polskie sądy będą działały dużo
sprawniej. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
W kwestii formalnej pan senator Borowski.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Chciałbym, Panie Marszałku, prosić na przyszłość, aby w takich sytuacjach pozostawić jednak…
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ustalić z ministrem możliwość zadawania pytań,
dlatego że…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Ministrze?)
Słucham?
(Głos z sali: Uciekł…)
(Głos z sali: Minister uciekł…)
A, uciekł, uciekł… Pan minister uciekł właśnie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie
uciekł, wyszedł. Przepraszam, no, bez przesady…)
Ja uważam, że uciekł od pytań, dlatego że te argumenty, które tu padały, merytoryczne, to my już
słyszeliśmy. My znamy na nie odpowiedzi i odpowiedzi udzieliło już wielu ekspertów, natomiast…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Panie Marszałku, czy
można…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Moment,
moment, jest to głos formalny.)
…teza, którą wygłosił tutaj pan minister, wymagałaby jakiegoś rozwinięcia. Mianowicie na zarzut,
że w tej Krajowej Radzie Sądownictwa znaleźli się
ludzie niegodni po prostu, odpowiedział: jak wy będziecie mieli większość, to wy wybierzecie swoich.
To znaczy, że ta większość wybrała takich ludzi.
I pan minister Ziobro uważa, że dokonał zmian na
lepsze. I to wszystko. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Panie Ministrze, czy pan chce też…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Chciałbym podjąć,
Szanowny Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Bogdan Klich: Panie Marszałku…)
Tak?
Proszę bardzo, pan senator Klich.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Ja chciałem zadać pytanie panu ministrowi
Ziobrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Ale wydaje mi się, że najpierw rząd przedstawia stanowisko, a potem są
pytania.)

Proszę mi z łaski swojej nie przerywać.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: O ile znam procedurę…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam! Przepraszam bardzo…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: …tak ona wygląda, Panie
Marszałku.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Ministrze, spokojnie, niech pan…)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Bardzo proszę o możliwość kontynuowania wystąpienia przedstawiciela
rządu.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Hamerski: Jesteśmy na etapie zadawania pytań.)
Ja chciałem zadać pytanie panu ministrowi
Ziobrze, dlatego że pan minister Ziobro wygłosił
tutaj takie tezy, których do tej pory nie wygłaszali jego wiceministrowie. Uczestniczę w naszych
posiedzeniach przez cały czas. Wiem, co mówią
wiceministrowie, wiem, co mówią senatorowie
Prawa i Sprawiedliwości. Pan minister Ziobro
odwołał się tutaj do czasów, w których, zacytuję
go: „jednym było wolno więcej, innym było wolno mniej”. Pan minister mówił o czasach sprzed
odzyskania przez Polskę suwerenności, czyli czasach PRL. Jest o 10 lat młodszy ode mnie.
Miał prawo nie uczestniczyć w ówczesnym ruchu oporu. Miał prawo nie być sądzonym przez
PRL-owski sąd. Ja akurat stawałem przed PRLowskim sądem, byłem sądzony i wiem, co to znaczy. I wiem również, że dorobkiem Solidarności,
a nie żadnej korporacji sędziowskiej, proszę
państwa, jest ten zestaw ustaw, który zmienił polskie sądownictwo. Bo to właśnie w Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych
Solidarności przygotowano projekt ustawy o KRS,
projekt ustawy o Sądzie Najwyższym, projekt
ustawy o sądach powszechnych i wreszcie projekt ustawy o prokuraturze. To, od czego w tej
chwili odchodzicie, to jest dorobek Solidarności.
Ten rząd…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku, ale to nie jest
debata…)
…z panem ministrem Ziobrą jako patronem
tych przemian, odchodzi od dorobku Solidarności.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To jest wniosek formalny czy nie?)
(Brak nagrania)
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SENATOR
BOGDAN KLICH

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ

Nazwanie tego w tej chwili korporacjonizmem
jest zakwestionowaniem dorobku Solidarności,
przeciwko czemu jako człowiek Solidarności się
buntuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Ogłaszam 5 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 37
do godziny 17 minut 42)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Wznawiam obrady.
Powracamy do zadawania pytań przez senatorów.
Pytania senatorowie mogą zgłaszać z miejsca.
Nie powinny one trwać dłużej niż minutę, kierowane powinny być w tej chwili do przedstawicieli
rządu i powinny być związane z omawianym punktem porządku obrad…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Czy są takie pytania? Proszę bardzo.
(Głosy z sali: Nie ma.)
Nie ma?
(Głosy z sali: Nie ma.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Chętnych do zadania pytań nie widzę.
Dziękuję bardzo.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku,
chciałbym zgłosić wniosek formalny.)
No dobrze. Jaki wniosek formalny pan senator
zgłasza?
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku, chciałbym poprosić o ogłoszenie przerwy do godziny 19.00.
(Głos z sali: Do której?)
Do godziny 19.00.

Do 19.00. Dobrze.
Za chwilę ogłoszę przerwę.
(Głos z sali: Do 19.00? Szósty punkt…)
Ale zaraz, zaraz, przepraszam…
(Głos z sali: Jutro on będzie…)
(Rozmowy na sali)
Wycofaj ten wniosek…
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
(Rozmowy na sali)
Tak, wycofaj ten wniosek, bo…
(Rozmowy na sali)
Dobrze.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Panie Marszałku, chcę wycofać ten wniosek
o ogłoszenie przerwy.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dobrze. Kontynuujemy.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez senatora Borusewicza. Dotyczą
one sprawności orzekania w sądach powszechnych
i w trybunale.
Czy zaproszeni goście chcą zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja się do ministra zapisywałem.)
(Głos z sali: Nie ma ministra.)
(Senator Lidia Staroń: Ja też do ministra…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Był minister.)
Zapytałem, czy są pytania…
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja zapisałem się
u sekretarza…)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Ale minister
wyszedł…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, ale jest
przedstawiciel ministerstwa. Panie Marszałku,
tak nie można…)
Ale co tak nie można? Ogłosiłem…
(Senator Jan Maria Jackowski: Przed ogłoszeniem…)
Zapytałem, czy są jakieś pytania.
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(Senator Jan Maria Jackowski: Ja zapisałem się
u sekretarza. No to sekretarz zaniedbał, bo zgłaszałem się do zadania pytania.)
(Senator Lidia Staroń: Ja też mam pytanie.)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: Panie Senatorze, chciał pan zadać pytanie panu ministrowi
Ziobrze. Minister Ziobro wyszedł…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Do przedstawiciela rządu…)
Proszę bardzo…
(Senator Lidia Staroń: Ja też chcę zadać pytanie.)
…pan senator.
Proszę bardzo, pan senator.
Wracamy do pytań.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Panie Ministrze, proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bardzo,
Panie Marszałku…)
I pani senator Lidia Staroń się zgłosiła.
Proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jak pan minister
podejdzie, to będę zadawał pytanie. Chcę, żeby lepiej usłyszał… Mogę, Panie Marszałku?)
Ależ proszę bardzo. Czekam na pana.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję.
Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące kwestii proceduralnych związanych z tą ustawą. Otóż,
jak rozumiem, kwestia ustroju i sposobu organizacji wymiaru sprawiedliwości nie podlega prawu
unijnemu, wobec tego nie jest potrzebna notyfikacja projektów ustawy, które są przygotowywane
w parlamencie krajowym. Jak rozumiem, tej ustawy to nie dotyczy.
W mojej ocenie mamy jednak do czynienia
z sytuacją ograniczenia suwerenności polskiego
parlamentu. Poprzez to, że następuje umiędzynarodowienie procesu legislacyjnego, otwiera się
możliwość ingerencji czynników zewnętrznych
w proces stanowionego w polskim parlamencie
prawa przed jego uchwaleniem. Oczywiście Unia
Europejska ma instrumenty do badania ustawodawstwa w kraju członkowskim, ale po jego przyjęciu, po przejściu pełnej ścieżki legislacyjnej. Czy
mój tok rozumowania jest prawidłowy? I czy takimi działaniami nie jest ograniczona suwerenność polskiego parlamentu, zarówno Sejmu, jak
i Senatu? Dziękuję.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
W tej sprawie stanowisko rządu jest jasne, takie, że materia tego przedłożenia, ustawy przyjętej przez Sejm, nie jest materią objętą porządkiem
prawa unijnego, nie jest materią objętą kompetencjami, które zostały przekazane na mocy traktatów
Unii Europejskiej. Mogę tutaj przywołać bardzo bogate orzecznictwo zarówno polskiego Trybunału
Konstytucyjnego w zakresie nadrzędności polskiego prawa ustrojowego, konstytucyjnego nad
prawem unijnym, jak i orzeczeń innych państw
członkowskich Unii Europejskiej, w szczególności
niemieckiego trybunału konstytucyjnego, który
wypowiadał się właśnie bezpośrednio o kompetencjach Unii, a raczej o ich braku, w zakresie organizacji sądownictwa.
W pierwszej kolejności przytoczę właśnie to
orzecznictwo, żeby państwo senatorowie mogli to
ocenić. Mianowicie wiedząc, że przed Trybunałem
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawisła sprawa z pytaniem prejudycjalnym polskiego Sądu
Najwyższego, jak również sprawa niemieckiego sądu z Wiesbaden – ten sąd w pytaniu prejudycjalnym pyta Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, czy ten sąd właśnie, który kieruje pytanie, powołany bezpośrednio przez ministra sprawiedliwości landu, w którym znajduje
się ten sąd, jest sądem niezawisłym i niezależnym w myśl wymagań prawa unijnego – my jako
Rzeczpospolita Polska wnieśliśmy o połączenie tych
spraw przed Trybunałem Sprawiedliwości, jednak
Trybunał Sprawiedliwości nie połączył tych spraw
do wspólnego rozpoznania. Z kolei w międzyczasie
Federalny Trybunał Konstytucyjny, niemiecki, wypowiedział się o tym, że Trybunał Sprawiedliwości
nie ma kompetencji, by orzekać o sprawach sądownictwa w Niemczech. Stwierdził, że każda dokonana
przez Trybunał Sprawiedliwości interpretacja kompetencji Unii Europejskiej w tym zakresie będzie
następczo podlegała ocenie sądu konstytucyjnego
niemieckiego. Przytoczę tutaj część uzasadnienia
do tego wyroku: jeśli Trybunał Sprawiedliwości
przekroczyłby zakreśloną granicę swoich kompetencji, działanie trybunału nie byłoby objęte
art. 19 ust. 1 akapit drugi, a orzeczenie Trybunału
Sprawiedliwości dotyczące Niemiec nie zawierałoby
minimalnego poziomu legitymacji demokratycznej,
wymaganego na podstawie konkretnych artykułów
konstytucji niemieckiej. Zatem można powiedzieć,
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że niemiecki trybunał antycypował możliwość prawotwórczej, ustrojotwórczej wręcz roli Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Przyznam szczerze, odnosząc się już do tej
dyskusji, która toczy się w tym przedmiocie od
rana, że jestem niezwykle zaskoczony i poruszony w szczególności stanowiskiem pani marszałek Morawskiej-Staneckiej dotyczącym rzekomej
wyższości prawa unijnego nad polskim porządkiem ustrojowym, z tego powodu, że ona przytoczyła artykuł, który nie dotyczy hierarchii źródeł
prawa. Jest to dla mnie kompletne zaskoczenie, ponieważ inny artykuł polskiej konstytucji wskazuje,
jaka jest hierarchia źródeł prawa w Polsce. Na czele
hierarchii źródeł prawa w Polsce jest konstytucja,
następnie ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia. W wyjątkowym przypadku tutaj są przewidziane przepisy dotyczące
kompetencji przekazanych Unii Europejskiej. Tam,
gdzie te kompetencje przekazaliśmy… Konkretny,
precyzyjny do zastosowania przepis prawa unijnego może wyprzedzić przepis ustawy, ale nigdy
konstytucji, Szanowni Państwo.
Istotne jest przytoczenie również orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ażeby ocenić właśnie to, czy w ogóle możemy mówić
o jakichkolwiek władczych ingerencjach, o możliwości sugerowania jakichkolwiek rozwiązań władczo przez jakąkolwiek organizację międzynarodową
w zakresie sądownictwa… Jeśli wywodzimy możliwość takiej ingerencji z prawa unijnego, to powinniśmy się zastanowić nad tym, czy regulacje, które
są prawem w Polsce, tzn. ustawa o Krajowej Radzie
Sądownictwa, jak również regulacje, które są aktualnie procedowane, są w pierwszej kolejności zgodne z polską konstytucją. Wiemy, że Krajowa Rada
Sądownictwa w obecnym kształcie jest zgodna z polską konstytucją. Pozostaje zatem pytanie, czy jest
zgodna z wymaganiami prawa unijnego i czy prawo
unijne może być oceniane również pod kątem zgodności z prawem polskim, czyli konstytucyjnym.
I tutaj są orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego
wydawane w składzie… Pan minister przywołał jeden z tych autorytetów, pana prof. Rzeplińskiego,
ale składy, które wydawały te orzeczenia, obejmują
o wiele bardziej znane nazwiska, nazwiska osób,
które często w ostatnich tygodniach wypowiadają
się o ustawach sądowych. Pani prof. Łętowska, pan
prof. Safjan, dzisiaj w Trybunale Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, wydał orzeczenie o sygnaturze
K 18/04… To jest orzeczenie dotyczące traktatu
akcesyjnego. Chodziło o to, czy traktat akcesyjny

może stać się źródłem prawa w Polsce, była badana jego zgodność z konstytucją. I w tym orzeczeniu
Trybunał Konstytucyjny wskazywał: „Konstytucja
pozostaje zatem z racji swojej szczególnej mocy prawem najwyższym Rzeczypospolitej Polskiej w stosunku do wszystkich wiążących Rzeczpospolitą
umów międzynarodowych” – a takimi umowami są traktaty unijne. „Z racji wynikającej z art. 8
ust. 1 konstytucji nadrzędności mocy prawnej korzysta ona na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
z pierwszeństwa obowiązywania i stosowania”.
W kolejnych wyrokach polski Trybunał Konstytucyjny przyjął pogląd niemieckiego Trybunału
Konstytucyjnego, podzielił ten pogląd w kolejnym
orzeczeniu, wskazując, że w razie wątpliwości…
„Sąd konstytucyjny państwa członkowskiego może
stwierdzić niezgodność z własną konstytucją aktu
prawa unijnego, zachowując prawo do ostatniego słowa, ale zarazem godząc się na konieczność
poniesienia wówczas konsekwencji międzynarodowych”. Tutaj chodzi o wewnętrzne relacje w ramach Unii Europejskiej. Wiemy, że docieranie się
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości i sądów
krajowych ma bardzo bogatą historię i nie jest jednoznaczne, nie jest jednoznaczne w tym sensie, że
nie można postawić tezy pod tytułem „Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawsze jest
nadrzędny”, tak jak państwo próbujecie to robić.
Przywołam wypowiedź pani prezes Małgorzaty
Gersdorf z wczoraj, szeroko komentowaną. Pytana
przez jednego z reporterów o opinię w związku
z tym, że w ostatnich dniach był przypadek orzeczenia Sądu Najwyższego w Hiszpanii, który nie
uznał orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej w konkretnej sprawie – bardzo politycznej, tak na marginesie – i to orzeczenie zostało
uznane przez Parlament Europejski, tzn. orzeczenie Sądu Najwyższego Hiszpanii, pani prezes
Gersdorf raczyła stwierdzić: niektóre orzeczenia
to się stosuje, niektóre nie, są tam jakieś o podatkach, a to jest superważna sprawa. To też pokazuje, że… Niestety ta sprawa jest przedstawiana
przez przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej, panią marszałek w sposób polityczny, a nie merytoryczny, ponieważ nie ma żadnego przepisu prawa
unijnego, który pozwalałby Unii Europejskiej na
wiążące zabieranie głosu w sprawach dotyczących
sądownictwa. Owszem, jasne jest, że wartości dotyczące niezawisłości sędziowskiej, niezależności
sądów są wartościami wspólnymi, uznawanymi
zarówno w Polsce, jak i w innych państwach Unii
Europejskiej, natomiast żaden organ Unii Euro-
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pejskiej nie ma kompetencji do tego, by wskazywać
– poza procedurą kontroli praworządności, która
jest procedurą polityczną, a nie sądową, wynika
z art. 7 – że te wartości nie są przestrzegane.
I chciałbym przejść w zakresie tego ustawodawstwa, o które pan pyta, możliwości ingerencji…
Bo tutaj też Senat Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadził wczoraj wysłuchanie z udziałem przedstawicieli środowiska prawniczego z innych państw
Unii Europejskiej. Niemal przemilczana została wypowiedź zaproszonego gościa z Niemiec. Bo jeśli
mówimy o Unii Europejskiej, mówimy o równych
standardach wobec wszystkich państw, równych zasadach, jeśli patrzymy na wspólnie oczekiwane wypełnienie wartości, możemy patrzeć, czy te wartości
są realizowane w konkretnych modelach. Jeśli uważamy, że w niemieckim państwie zachowana jest
zasada niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej – a upatrywać jej należy, bo ta cała dyskusja…
Źródło władzy sędziowskiej, jakim jest procedura
nominacyjna… Skoro w Niemczech bezpośredni
wybór polityczny jest dopuszczalny i gwarantuje te
wartości, nie sposób powiedzieć, że gdybyśmy proponowali takie rozwiązania w Polsce – aczkolwiek
wymagałoby to zmian konstytucyjnych – również,
z perspektywy czysto prawnej, nie byłoby ono dopuszczalne. Jestem niezwykle zaskoczony, że niektórzy w celach czysto politycznych próbują wyzbyć
się części naszej suwerenności, właśnie twierdząc,
że w innych państwach Unii Europejskiej pewne
mechanizmy są dopuszczalne, a w naszym państwie
mechanizmy nie tak daleko idące są niedopuszczalne, a wręcz ich wprowadzenie miałoby, musiało być
sankcjonowane różnymi dolegliwościami wobec naszego państwa. I słyszeliśmy dzisiaj wręcz żądania
takich sankcji. I z perspektywy tej wypowiedzi, którą
chcę przytoczyć… Prawnik z Niemiec, pytany o to,
jak ten system wyboru sędziów przebiega, czy jest
to system rzeczywiście polityczny, stwierdził jasno,
że tak jest, jest polityczny. Sędziów w Niemczech
wybierają politycy.
Wyobraźmy sobie sytuację – żeby też oglądający nas zrozumieli, o czym my rozmawiamy – że…
Cały ten spór, który ogniskuje się wokół tych ustaw,
dotyczy tych powołań sędziowskich. Wyobraźmy
sobie sytuację, że nasz obóz polityczny proponuje
zmianę konstytucji, jeśli ma taką większość, bądź
nawet zmianę ustawową…
(Senator Jolanta Hibner: Nie całkiem tak jest.)
…która wskazuje…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Składam wniosek
formalny. Pan minister nie odpowiada na pytania.)

Nie ma ograniczenia czasowego w regulaminie
i chciałbym z tego skorzystać.
…Która wskazuje na to, że sędziów powołuje się
w Polsce w sposób następujący. Jest sobie organ
złożony z wojewodów, marszałków województw
i ministra sprawiedliwości, który w tym organie
nie ma prawa głosu, ale przewodzi obradom. Może
inaczej: 16 wojewodów, 16 przedstawicieli Sejmu
i minister sprawiedliwości, który stoi na czele organu bez prawa głosu. Żadnego sędziego.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy można zadać
pytanie?)
Tak, Szanowni Państwo, wygląda system wyboru sędziów w Niemczech.
I co stwierdził wczoraj gość z Niemiec?
Stwierdził, że ten system jest jak najbardziej dopuszczalny, ale w Niemczech, bo w Niemczech po
wojnie demokratycznymi mechanizmami należało
zabezpieczyć sądownictwo niemieckie przed niepożądanymi wpływami prawników, którzy swoją
pracą w czasie systemu nazistowskiego legitymizowali ten ustrój i reżim totalitarny. Ale Polska takiego
prawa już nie ma. I to jest, Szanowni Państwo, hipokryzja i kopanie własnego państwa przez część środowiska politycznego. Bo my musimy tak naprawdę
bronić się cały czas przed waszymi kłamstwami.
Tak więc, Szanowny Panie Senatorze – odpowiadam w konkluzji na pana pytanie – oczywiście,
że te zabiegi dążą do ograniczenia polskiej suwerenności i są niedopuszczalne.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja chciałbym
jeszcze dopytać.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Nie, nie, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Tylko dopytać.)
Teraz pani senator Lidia Staroń. Proszę bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym
dopytać…)
Potem pana dopuszczę do dopytania. Ja rozumiem, wiem, co to jest dopytanie.
(Senator Antoni Mężydło: Siedź spokojnie.)
(Rozmowy na sali)
SENATOR
LIDIA STAROŃ
Panie Ministrze, ja właściwie o to samo pytałam
na posiedzeniu komisji. Ale powiem tak: dla mnie
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ważni są ludzie. I widzę, że ta walka to jest walka,
wydaje mi się, o bezkarność, po prostu o bezkarność. I już nie powiem, ile ludzi u mnie było, ile
mam tych spraw, ale… Dzisiaj to jest walka o Izbę
Dyscyplinarną…
(Głos z sali: Tak.)
…czyli o odpowiedzialność. I mam takie pytanie, a właściwie 2 pytania.
Pierwsze jest takie. Wcześniej było tak, że jeżeli chodzi o przepisy… Tutaj mamy choćby art. 439
czy 379 k.p.c. Sąd, zawsze tak było, sprawdzał, jak
jest obsadzony inny sędzia. Prawda? Sprawdzał,
czy jest tak, jak trzeba, czy formalnie jest tak,
jak trzeba, sprawdzał, jakie były dokumenty.
Pierwszy raz jest inaczej. Już dzisiaj jest tak,
że sędzia może podważać wszystko, w tym status
innego sędziego. Moje pytanie: czy tylko status
innego sędziego? Może także zapytać, czy radca
prawny jest radcą, czy adwokat jest adwokatem,
czy notariusz jest notariuszem, czy komornik jest komornikiem. Dlaczego może tak zapytać? Dlatego, że… Negacja pojawi się np. dlatego,
że w składzie komisji egzaminacyjnej był sędzia,
który był nominowany przez obecnego prezydenta. I ten sędzia może tak zrobić, bo droga jest dokładnie taka sama. Podważa się status sędziego,
ale tak samo można podważać status innej osoby.
To jest moje pytanie.
Drugie pytanie. Czy dzisiaj, jeżeli chodzi o tę
ustawę… Chciałabym wiedzieć, czy są jakikolwiek artykuły, jakiekolwiek przepisy, jeżeli chodzi
o nową kompetencję, dotyczące ministra sprawiedliwości. Czy coś się tu zmieniło, czy nie? To jest
drugie i ostatnie pytanie. Dla mnie jest to właściwie
najważniejsze.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
Ja przez te wszystkie lata… Dzisiaj czy 2 dni
temu widzieliśmy marsz sędziów. Ja bardzo często rozmawiam z sędziami. Niektórzy są bardzo
dobrzy, świetni, ale też bardzo często, niestety
za często jest tak, że jakiś człowiek nie powinien
być sędzią. Jest krzywda, są wyroki… Dla mnie
najważniejsze… Tu nie chodzi o wyrok, ale chodzi
o sprawiedliwość.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, czy mogłaby pani zadać pytanie?)
Ale ja bardzo krótko mówię. Dopiero zaczęłam.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pytanie, pytanie.)
Oczywiście, już 2 pytania zadałam i mówię,
że będzie trzecie.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, proszę.)
Dla mnie oczywiście ważna jest niezależność,
niezawisłość, ale to nie jest to samo co bezkarność. Chciałabym wiedzieć, czy ten czas – mówiłam o tym, jeżeli chodzi o te pytania – to nie jest
czas walki o bezkarność.
Ostatnia sprawa. To już nie będzie pytanie. Chciałam pytać ministra, który już poszedł.
Ja 10 lat walczyłam o nowe przepisy dla komorników i widziałam takie same komisje, takie same
posiedzenia. Dzisiaj o tym mówię, ponieważ teraz
jest tak samo, jak było wtedy. To była walka. Dzisiaj
to jest inaczej…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, będzie na to czas w debacie.)
Chodzi o odpowiedzialność. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Panie Ministrze, proszę o odpowiedź.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Odpowiadając na pierwsze pytanie, powiem,
że pan minister bardzo wyraźnie, precyzyjnie, logicznie wskazał, na czym polega cały mechanizm,
który zastosowany do innego przypadku, do sytuacji związanej z powołaniem sędziego, tak naprawdę spowoduje, że nie będziemy mogli powiedzieć,
że mamy w Polsce jakikolwiek ważny wyrok wydany po 1989 r. Był okres w latach dziewięćdziesiątych, w przypadku którego być może można by
stwierdzić, że sędziowie wybrani byli w sposób
prawidłowy. I ta logika, którą pan minister przedstawił, dotyczy… Jeśli nie podoba się demokratyczna KRS i nie szanujemy tych sędziów, no to mamy
niekonstytucyjną KRS w latach 2000–2018. Jeśli
się nie podoba niekonstytucyjna KRS, korporacyjna wprawdzie, ale w państwie demokratycznym,
no to mamy Radę Państwa PRL. Krótko mówiąc,
wszyscy sędziowie są członkami komisji egzaminacyjnych. Jeśli przyjmiemy założenie, że dany sędzia
nie ma przymiotów, które powinien mieć, ażeby
wykonywać swoją funkcję – a ustawowo sędzia
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musi być w składzie komisji – to można będzie dojść
do wniosku, Pani Senator, że tak jak, zgodnie z tą
logiką, nie ma w Polsce sędziów, nie ma milionów
wyroków, dziesiątek milionów wyroków, tak samo
można podważyć, tą samą logiką, powołanie radców
prawnych, adwokatów, notariuszy, przedstawicieli
wszystkich zawodów prawniczych, w przypadku
których w komisjach egzaminacyjnych zasiadają
sędziowie. To jest po prostu anarchia. Ta ustawa
jest konieczna, ponieważ daje odpór tym pozakonstytucyjnym próbom podważenia funkcjonowania
organów konstytucyjnych.
W sprawie bardzo precyzyjnego pytania o kompetencje ministra sprawiedliwości i o tę odpowiedzialność dyscyplinarną powiem, że ustawa
kłamliwie przedstawiana jest jako ustawa kagańcowa, jako ustawa, która rzekomo ma spowodować
supremację władzy wykonawczej nad sądowniczą.
Mówi się, że już nie ma sądów. Jest to wierutna
bzdura, Szanowni Państwo. Dlaczego? Supremację,
prymat jakiejkolwiek władzy tworzą kompetencje.
Ta ustawa w ani jednym przepisie nie przyznaje
ministrowi sprawiedliwości nowej kompetencji
dotyczącej funkcjonowania sądów, w szczególności w zakresie postępowań dyscyplinarnych, bo
o tym mówimy przede wszystkim. Ta ustawa dotyczy tego, ażeby najdalej idącym deliktem dyscyplinarnym było podważenie statusu innego sędziego
w tej wyjątkowej sytuacji, w której się znaleźliśmy.
W Polsce prawo tworzy ustawodawca i ustawodawca ma prawo stwierdzić, który delikt jest najsilniejszy. Ustawa zakłada, że jednym z najsilniejszych
deliktów jest właśnie delikt, który w swoim źródle
ma bardzo niebezpieczne dążenie do anarchii.
Wspominała też pani o marszu, który miał
miejsce. Chciałbym podkreślić to, na co też rzadko jest zwracana uwaga. W Polsce jest ok. 100 tysięcy osób, które wykonują zawód prawniczy i które,
można powiedzieć, zgodnie z zaprezentowaną ideą
tego marszu spełniają wymogi, by przejść ulicami Warszawy w togach, jako osoby wykonujące
zawód prawniczy. Jak wiemy doskonale, nie było
100 tysięcy osób, było ich zdecydowanie mniej,
a do tego mniejsza, niedominująca część protestujących nie była w togach. Nie tylko prawnicy byli
uczestnikami ostatnich protestów. Dlatego pragnę
podziękować w szczególności tym sędziom, którzy bardzo bronią swojej apolityczności, bronią
swojej niezawisłości, a to z tego powodu, że udział
w takich zgromadzeniach budzi niestety poczucie
utraty pewnych przymiotów bezstronności czy
apolityczności.

Ta Izba Dyscyplinarna dla części środowiska
sędziowskiego jest właśnie taką solą w oku, bo te
całe spory, które toczymy w sprawie sądownictwa
od wielu miesięcy, tyczą się tego, że nie podoba się,
że są oświadczenia majątkowe, nie podoba się, że
jest Izba Dyscyplinarna, która w końcu skutecznie
podnosi standardy w sądownictwie, nie podoba się,
że korporacja sędziowska utraciła swój wpływ na
powołania sędziowskie.
Szanowni Państwo, 2 prezesów Sądu Najwyższego, pan prezes Zawistowski i pan prezes Iwulski… Zgodnie z konstytucją każda władza powinna
pochodzić od narodu. Zatem jak opiszemy związek między demokratycznym wyborem Polaków
a bardzo silną władzą sprawowaną przez tych
2 panów, zaliczających się do kilku najważniejszych
sędziów w Polsce, skoro byli oni powołani przez
Radę Państwa PRL, a korporacyjna KRS wynosiła
ich na najwyższe urzędy?
(Senator Jolanta Hibner: A Piotrowicz? Skąd się
wziął? Nie z PRL?)
Szanowni Państwo…
(Senator Artur Dunin: A Piotrowicz?)
…dlatego też podważanie demokratyzacji KRS
jest naprawdę absurdalnym argumentem, ponieważ właśnie dzięki zmianom w Krajowej Radzie
Sądownictwa dzisiaj Polacy mogą powiedzieć,
że mogą sprawować realną kontrolę nad tym, jak
konstruowane jest polskie sądownictwo. Będą
sprawować tę kontrolę realnie, decydując o tym,
kto zasiądzie w polskim parlamencie. Tę wolę wyrazili jesienią roku ubiegłego, udzielając naszemu
obozowi politycznemu rekordowego poparcia.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie kolejnego pytania.
Pan senator Wojciech Konieczny.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, muszę zadać to pytanie, ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi od senatora sprawozdawcy. Chciałbym się dowiedzieć,
może pan minister będzie wiedział, jakie intencje kierowały twórcami ustawy, że w przypadku
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przewinień dyscyplinarnych określonych w art. 137
§1 pkty 2 i 4 ustawy nie ma możliwości orzeczenia kary upomnienia lub nagany, które mogą być
orzeczone za zdecydowanie bardziej szkodliwe
społecznie delikty mieszczące się w pojęciu oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa czy też
naruszenia godności urzędu. Dlaczego tutaj nie
możemy zastosować tego upomnienia i nagany,
tylko od razu… Tu bardzo ostre są te przepisy,
to może być przeniesienie lub usunięcie z urzędu. Czym się kierowali autorzy, którzy w ten
sposób potraktowali… No, to jest dosyć ocenne.
Pkt 4 dotyczy działań publicznych o charakterze
politycznym. Jak tutaj wielokrotnie w dyskusji padało, prawie każde zachowanie prokuratora czy
sędziego, który np. coś zaneguje, można podciągnąć pod działanie polityczne lub nie podciągnąć
– to będzie oceniane dość dowolnie. Skąd od razu
tak ostre kary?
I drugie pytanie. Skąd nakaz ujawniania przynależności do stowarzyszeń prokuratorów, skoro
stowarzyszenie prokuratorów jest w Polsce tylko
jedno? Konstytucja nam mówi, że można, że każdy
obywatel ma prawo przynależności do stowarzyszeń. Ujawnianie tego… W niektórych przypadkach konstytucja na to pozwala, ale wtedy, kiedy
zachodzi jedna z następujących okoliczności: albo
jest zagrożone bezpieczeństwo państwa, albo jest
zagrożenie porządku publicznego, albo robi się coś
w celu ochrony środowiska, zdrowia i moralności
publicznej, albo wolności i praw innych osób. Która
z tych okoliczności zaistniała i możemy podciągnąć… Art. 51 ust. 2 stwierdza, że władze publiczne
nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym. Jeżeli chcemy,
żeby gromadziły takie informacje, to musi zaistnieć jedna z tych przesłanek. Chciałbym się dowiedzieć, która zdaniem autorów ustawy przesłanka
zachodzi w przypadku prokuratorów, tego stowarzyszenia prokuratorów. To taki pewien wyjątek,
państwo zdecydowaliście się na to, że oni muszą
ujawniać przynależność do tego jedynego stowarzyszenia, z którym ministerstwo właściwie powinno współpracować, a nie stać jakby naprzeciw.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Tutaj akurat rozwiązania są analogiczne do
tych, jakie zaproponowaliśmy w stosunku do sędziów. Pan senator Jackowski wczoraj i dzisiaj pytał
o kwestię związaną z łowiectwem. W mojej opinii… Pani senator, pani marszałek jakby kurczowo twierdziła, że sędzia jest tak wspaniałomyślny,
że nawet jeśli nikt w sądzie nie wie, że jest on pasjonatem łowiectwa, to on sam zawsze, w każdym przypadku to oświadczy. Być może tak jest.
Ale strona, która jest niezadowolona z wyniku procesu i wie o tym, że sędzia nie wyłączył się z procesu, albo dowie się o tym w przyszłości – albo nawet
się nie dowie – może mieć poczucie niesprawiedliwości, która spotkała ją w tym sądzie. Przepisy
co do ujawniania członkostwa w stowarzyszeniach,
które proponujemy zarówno w stosunku do sędziów, jak i prokuratorów… Przecież prokurator też
ma bardzo silne – choć nie tak daleko idące, bo nie
ostateczne – oddziaływanie na poczucie sprawiedliwości, bo jest tym pierwszym kontaktem w razie
podejrzenia złamania prawa. Dlatego też uważamy,
że te przepisy, które proponujemy, podwyższają
standard w zakresie prawa do sądu, prawa do sprawiedliwego procesu. Przypominam, że zasady dotyczące wyłączania sędziów odpowiednio, zgodnie
z procedurą karną, stosuje się do prokuratorów.
Zatem te przepisy, które proponujemy, dały obywatelowi większe gwarancje, że zrealizuje w pełni
konstytucyjne prawo do sądu. I ani prokurator, ani
sędzia nie pełnią w tej procedurze roli nadrzędnej, tylko jednak rolę podrzędną wobec obywatela.
To oni muszą zagwarantować swoim zachowaniem, spełnieniem wymogu nieskazitelności
i innych, które są stawiane przed osobami wykonującymi te zawody, żeby obywatel, który będzie
musiał zastosować się do rozstrzygnięcia prokuratora lub sędziego, miał świadomość tego, że np.
sędzia, który miał wydać wyrok w jego sprawie
i chciał… czuł, że wyda wyrok negatywny… dzięki
temu dowiedział się, że jest np. pasjonatem… Jeśli
mamy sędziego, który – może przedstawię to na
innym przykładzie niż łowiectwo – jest pasjonatem broni sportowej, i miałby on rozstrzygać np.
o kwestii odpowiedzialności za nieumyślne użycie broni… Wydaje mi się, że obywatel powinien
wiedzieć o tym, czy sędzia jest zaangażowany
w tego typu aktywności, ponieważ może, nie musi,
ale może mieć to wpływ na pełne konstytucyjne
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zrealizowanie prawa do sądu. I w tym kierunku idą
te przepisy. Każdej osobie, która sprawuje władzę,
obecnie są stawiane wyższe wymagania, a obywatel
ma prawo wiedzieć, czy w tym zakresie są spełnione przesłanki dotyczące bezstronności.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Ministrze! Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie związane z pewnym procesem,
który w tej chwili obserwujemy, a o którym pan
mówił wcześniej, mianowicie na początku tego
procesu jest wyrok TSUE, a na końcu jest jakoby
możliwość czy pożądana przez niektórych możliwość kontroli postanowień pana prezydenta związanych z powołaniem sędziego na urząd. Pytanie
jest takie: czy rzeczywiście TSUE ma możliwość
stanowienia prawa, nazwałbym to, ogólnego i abstrakcyjnego, czyli po prostu norm prawnych, czy
też powinien się wypowiadać w konkretnych przypadkach, stanach faktycznych? U nas nie ma prawa precedensowego, jest prawo stanowione, które
stanowimy m.in. my, jako druga izba parlamentu.
I drugie pytanie: czy TSUE może delegować
swoje uprawnienia na inne organy, w tym wypadku na Sąd Najwyższy, jeśli tych uprawnień po prostu nie ma? Tu nawiązuję do pierwszego pytania.
Czy wobec tego ta ścieżka: wyrok TSUE, a na
końcu możliwość podania w wątpliwość powołania
sędziego przez prezydenta przez dowolnego innego
sędziego, jest w ogóle logiczna i zasadna?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Może odpowiem uzupełniająco na pytanie,
które padło, dotyczące stowarzyszania, żeby to jasno wybrzmiało. Ustawa nie wprowadza zakazu

przynależności do stowarzyszeń ani sędziów, ani
prokuratorów, wprowadza jedynie obowiązek złożenia oświadczenia o przynależności. Zatem w tym
kontekście prawo do zrzeszania i stowarzyszania
w żaden sposób nie jest regulowane przedmiotową materią.
Teraz odpowiadam już na to pytanie. Ustawa
z 20 grudnia 2019 r. wykonuje wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r. W tym orzeczeniu Trybunał
Sprawiedliwości zawarł pewne standardy, w których określił sądowi odsyłającemu, ale także
wszystkim innym sądom, nie tylko w Polsce, we
wszystkich krajach Unii Europejskiej, w jaki sposób należy przeprowadzać tzw. test niezależności. W tym wyroku w poszczególnych punktach
zawarte są określone elementy, które sąd powinien brać pod uwagę. Niezależnie od tego testu,
który wskazał, Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej przesądził wprost w pkcie 133 uzasadnienia do tego wyroku, że nie ma możliwości
kwestionowania powołania sędziów przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i nie ma możliwości kwestionowania statusu sędziego, który
wskutek uzyskania powołania uzyskuje inwestyturę do orzekania i sprawowania wymiaru sprawiedliwości. Innymi słowy, trybunał stwierdził, że
w konkretnej sprawie indywidualnej, nie w sposób
abstrakcyjny, tylko w konkretnym przypadku, sąd
ma prawo badać, czy określony sąd i sędzia spełnia standardy niezawisłości, a sąd – niezależności, ale nie ma prawa i możliwości kwestionować
powołania sędziowskiego, czyli powołania, które
stanowi akt prezydencki, i nie ma prawa i możliwości kwestionowania inwestytury sędziego, czyli
jego statusu, jego zdolności do orzekania. W ślad
za tymi wytycznymi, które są zawarte w uzasadnieniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 19 listopada 2019 r., w ślad
za tymi wskazówkami w ustawie z dnia 20 grudnia
przyjętej przez Sejm tego dnia zawarto określone
normy, które mają urzeczywistniać te zalecenia.
Czyli nie ma możliwości kwestionowania statusu
i powołania sędziego, ale sąd może przeprowadzić
test niezależności i niezawisłości sędziów.
Jeszcze jedna kwestia, która tutaj wybrzmiała, a którą warto zauważyć w kontekście pytania,
to możliwość instancyjnej kontroli składu sądu
w kontekście możliwości kwestionowania statusu
sędziego. To nie jest to samo. Wysoka Izbo, skład
sądu to jest kategoria z zakresu prawa ustrojowego i procesowego. Prawidłowy skład sądu określają
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ustawy procesowe, to jest skład jedno-, trzyosobowy, zawodowy lub też z ławnikami. Status sędziego
to jest jego inwestytura. Jeżeli skład sądu będzie
nieprawidłowy, to będzie to oznaczać, że zamiast
3 sędziów zawodowych będzie tylko 1. To jest nieprawidłowy skład sądu. I w tym znaczeniu sądy,
zarówno sądy powszechne, jak i sądy administracyjne, mają nie tylko prawo, ale także obowiązek
badać prawidłowość składu sądu. Nie mają jednak
prawa i nie mogą wręcz podważać statusu sędziego, jak również podważać prerogatywy prezydenta
i aktu powołania. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję, Pani Minister.
Teraz proszę pana senatora Antoniego Mężydło
o zadanie pytania.
SENATOR
ANTONI MĘŻYDŁO
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pan minister Ziobro w swoim wystąpieniu mówił o tym, że wy macie mandat demokratyczny
do tego, żeby przeprowadzać takie zmiany, jakie teraz przeprowadzacie. Panie Ministrze, tak prawdę
mówiąc, jak słuchałem waszego programu przed
wyborami w 2015 r., to… Wy macie również mandat demokratyczny… tzn. mieliście mandat demokratyczny do tego, żeby przeprowadzić również
takie zmiany, o których mówiła tu dzisiaj pani
marszałek Stanecka. Chodzi o takie sądownictwo,
jakie było w latach 1946–1956. W tej kampanii mówiliście o sądach ludowych, one miały mieć taki
charakter. Czy tak naprawdę każda demokracja,
wszystko, co mówiliście, a mimo że to mówiliście
w kampanii wyborczej, to wygraliście te wybory…
Czy dzisiaj łaskawie proponujecie nam łagodniejszą formę zmiany systemu sądownictwa w Polsce?
Czy chodzi o to, żeby w Polsce uprawiać jakąkolwiek demokrację, czy demokrację z uwzględnieniem wartości? Przecież demokracja liberalna
to przede wszystkim demokracja z uwzględnieniem wartości wolności. W demokracji liberalnej
mniejszość też ma swoje prawa. Z tej wolności wynika również poszanowanie niezawisłości sądowej
i niezależności, również niezależności innych organów władzy państwowej. Tak że… Panie Ministrze,

czy rzeczywiście mogliście nam przedstawić jeszcze gorszą reformę niż ta, którą dzisiaj proponujecie? Czy byłoby to z poszanowaniem demokracji,
tak jak wy tę demokrację pojmujecie? Czy o to walczyliśmy w Solidarności? Czy walczyliśmy o wolność, czy walczyliśmy o demokrację? Czy w ogóle
Solidarność była ruchem wolnościowym, częściowo niepodległościowym, czy głównie demokratycznym, bez względu na to, o jaką demokrację tam
chodziło? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Z pana pytania, postawionego w bardzo insynuacyjnym tonie, można odnieść wrażenie, że każda
forma demokracji w Polsce, która nie spotka się
z akceptacją pana środowiska politycznego, aktualnego, przestaje już być demokracją i staje się
jakąś inną formą rządów, niepożądaną przez polskie społeczeństwo bądź przez inne struktury czy
organizacje.
W mojej opinii poruszamy się w Polsce w porządku konstytucyjnym. Mamy w Polsce konstytucję, która jasno wskazuje porządek ustrojowy
naszego państwa i w tych ramach funkcjonują wszystkie organy państwa powoływane dzięki
procesom demokratycznym. Jeśli dokonujemy jakichkolwiek zmian, w jakichkolwiek instytucjach
– dzisiaj rozmawiamy o sądach – dokonujemy
ich na podstawie tej hierarchii norm, która w polskiej przestrzeni publicznej… która nas wszystkich
wiąże. Fakt, że społeczeństwo dokonało wyboru,
w 2015 r. i w ubiegłym roku, zdecydowanego wyboru, przychylając się do naszych postulatów, daje
nam mandat do tego, aby w zgodzie z tymi regułami, które nas wiążą, dokonywać zmian w polskim
systemie prawnym. W mojej opinii dzisiaj to my
jako obóz polityczny jesteśmy strażnikami polskiej konstytucji. Dzisiaj wielokrotnie słyszałem
o rzekomej wyższości prawa unijnego nad prawem
polskim, co w mojej opinii jest bezprecedensową
próbą wyrzeczenia się polskiej suwerenności.
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Tak jak przez ostatnich kilka lat państwo jako
obóz polityczny chodziliście w koszulkach z napisem „Konstytucja” – raz wy, raz sędziowie, tak, że
czasami ktoś mógłby nabrać wątpliwości, czy ma
do czynienia z politykiem, czy z sędzią – tak dzisiaj na koszulkach raczej wolelibyście wydrukować
„TSUE”. My dzisiaj tą ustawą chcemy przywrócić
stabilność polskiego systemu prawnego z poszanowaniem polskiej konstytucji, tak aby nie dochodziło do próby kwestionowania polskiego porządku
ustrojowego. W ramach polskiego porządku ustrojowego prerogatywą prezydenta, co do której po
wydaniu stosownego postanowienia konstytucja
nie przewiduje konkretnego środka prawnego na
jego podważenie, co jest… Przedmiotem wielu postępowań sądowych w poprzednich latach, kiedy
pan prezydent Komorowski powoływał sędziów,
były również wyroki sądów administracyjnych
i one wskazywały, że powołanie przez prezydenta, wręczenie aktu, odebranie ślubowania, odbiera możliwość kwestionowania tego powołania
i procedury, w której ono się dokonało. Takie było
orzecznictwo. Jednak raptem państwo przeszliście
do opozycji i się zmieniło. Sędziowie stracili swoje
przywileje i się zmieniło.
Przytaczałem orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jasne. Ja naprawdę mógłbym wręczyć kwiaty pani Łętowskiej i panu Rzeplińskiemu,
i panu Safjanowi za te piękne orzeczenia, które
bronią polskiej suwerenności. Jednak kompletnie
nie potrafię zrozumieć… Być może koleje mojego życia pozwolą mi po jakimś czasie zrozumieć,
jak w tak fundamentalnej sprawie można zmienić
pogląd o 180 stopni, bo to się dziś niestety stało.
Wydaje mi się, że nasze intencje są jasne.
Jasne są zarówno nasze intencje, jak i reguły, wokół których się poruszamy, i wartości, które chcemy zachować. Nie jest niezawisłością sędziowską
stwierdzenie przez dowolnego sędziego w Polsce,
wbrew przyznanym mu kompetencjom, że dzisiaj
uznaje ustawę, a jutro jej nie uznaje. Dzisiaj uznaję,
że prezydentem jest Andrzej Duda, a jutro uznam,
że prezydentem jest cały czas Lech Wałęsa. To nie
jest niezawisłość sędziowska. Niezawisłość sędziowska dotyczy konkretnej sprawy, a nie kwestii
ustrojowych, co do których kompetencje sędziom
nie zostały przyznane.
Zresztą, co do orzecznictwa sądów, to podam
bardzo prosty przykład: kwestie dotyczące uchwał
sejmowych, powołań personalnych. Niektórzy
próbują te uchwały, czyli emanacje kompetencji
Sejmu, a więc wydanie uchwały przez konkretny

filar władzy, kwestionować przed innym filarem
władzy. Wielokrotnie sądy administracyjne tak się
wypowiadały: to już jest trójpodział władzy i jako
sąd administracyjny nie mam kompetencji, by
podważać taki wybór. Wielokrotnie w przeszłości
to się zdarzało. Tak więc ta ustawa, nad którą dzisiaj pracujemy, właśnie gwarantuje przestrzeganie:
porządku konstytucyjnego, porządku ustrojowego,
stabilności systemu prawnego w Polsce – w obliczu niepokojących działań anarchizujących polskie
państwo, które obserwujemy, m.in. również z waszej, jako opozycji, intencji.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję bardzo panu.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Następne pytanie zada pan senator Filip Libicki.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, ja wrócę do tego pytania, które
zadawałem państwu senatorom sprawozdawcom,
bo dosyć poważne kontrowersje wywołało sformułowanie o zakazie angażowania się politycznego sędziów. Jak do tej pory sprawa wydaje mi się – ja
nie jestem prawnikiem – dosyć czytelna: sędziowie nie mogą należeć do partii politycznych. I to
jest bardzo jasno zdefiniowane. Każdy wie, czym
jest przynależność bądź nieprzynależność do partii
politycznych. Tu się pojawia nowe sformułowanie
– o zaangażowaniu politycznym. I teraz jest pytanie, co wchodzi w zakres takiego zaangażowania
politycznego. Czy udział w marszu, który jest elementem, jak powiedział Trybunał Sprawiedliwości,
dyskusji o sprawie publicznej, czyli o kwestii tego,
jak ma wyglądać sądownictwo, jest zaangażowaniem politycznym, czy nie? Moglibyśmy dalej prowadzić tę dyskusję. Otóż jakikolwiek akt prawny,
który się pojawi np. w Senacie, podlega pewnym
podziałom merytorycznym, ale także politycznym, bo jakaś partia polityczna to popiera, a inna
jest przeciwko. Czy to oznacza, że np. każda opinia
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Sądu Najwyższego czy środowiska prawniczego
zgodna z opinią tych, którzy po tych wyborach
stanowią w Senacie większość… Czy państwo będziecie to kwalifikować i podciągać pod ten zapis
jako zaangażowanie polityczne, czy też nie? Czy
pan minister mógłby wymienić przynajmniej parę
elementów, które zdaniem pana ministra są takim
zaangażowaniem politycznym i wyczerpują ten zapis? Bardzo dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Szanowny Panie Senatorze…)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Bardzo dziękuję.
Nie chciałbym tutaj dywagować ad casum,
co w mojej opinii jest bądź nie jest, ponieważ tej
oceny w przyszłości będą dokonywać i aktualnie
dokonują orzecznicy dyscyplinarni. Przypominam,
że w Polsce w konstytucji jest wyrażona w sposób
jasny zasada apolityczności, zaś ustawa, nad którą
pracujemy, wyłącznie doprecyzowuje zasady apolityczności – w którym to pojęciu skonsumowane
są delikty dyscyplinarne szerzej opisane w projektowanej ustawie.
A w mojej opinii oczywiste jest, że dokonywanie
ocen przedkładanych projektów ustaw, w szczególności tych, które dotyczą funkcjonowania sądownictwa, na ścieżce formalnej jest aktywnością
dopuszczalną, ale w ostatnich latach mieliśmy do
czynienia z szeregiem aktywności, które dopuszczalne w mojej opinii nie były – nie wiem… godziły
w godność sędziowską i zaufanie do sądownictwa.
Przykładowo… Postaram się to znaleźć, bo miałem… Pan minister Ziobro mówił podczas swojego wystąpienia o tym, że niektórzy sędziowie
prowadzą bardzo dynamiczną aktywność w mediach. Ja wielokrotnie przecierałem oczy ze zdumienia, kiedy słyszałem wypowiedzi niektórych
sędziów, czy to o politykach, czy to o innych sędziach. Jeśli w studiu telewizji, bardzo dużej, siedzi
sędzia i mówi o innych sędziach, że to są politycznie skorumpowani sędziowie, że będą ponosić odpowiedzialność za to, co robią dzisiaj, żeby nawet

nie śmieli podejmować jakichkolwiek aktywności,
które nie byłyby sprzeciwianiem się dokonywanym
reformom, to w mojej opinii coś zaszło za daleko.
Bo oczywiście zasadnym, istotnym elementem
każdej ustawy, która dotyczy funkcjonowania sądów, jest opinia sędziowska. Ba, doskonale państwo wiecie, że w Ministerstwie Sprawiedliwości
są delegowani sędziowie, którzy wiele istotnych
projektów ustaw usprawniających sądownictwo, nierzadko realizujących postulaty środowiska sędziowskiego… One są przygotowywane, są
opiniowane… Tak więc jeśli sędziowie formalnie
wykonują takie czynności w ministerstwie, to nie
widzę problemu w tym, żeby to czynili. Czy jeśli
prezentują opinie Wysokiemu Senatowi. Ale jest
różnica między opinią a aktywnością publiczną.
Czy pan senator byłby w stanie wymienić aktywności publiczne tego typu? Wyzywanie innych
sędziów, mówienie o nich w bardzo wręcz nikczemnym tonie… Sędziowie, którzy są w ministerstwie,
dbają o godność urzędu, który sprawują, tymczasowo nie sprawując tego wymiaru sprawiedliwości.
Zatem wydaje mi się, że w kwestii tych aktywności
sędziowskich w zakresie życia publicznego doszliśmy za daleko. Niektórzy sędziowie… Forma protestowania, brak ostrożności w zakresie kontaktu
z podejrzanymi, oskarżonymi… Była tutaj wielokrotnie przywoływana sprawa z Wrocławia. Pani
senator Zdrojewska pytała senatora Pęka, skąd
miał wiedzę. No, Szanowni Państwo, było nagranie, na którym pan senator Zdrojewski dziękował
sędziom, chwilę po wystąpieniu pana Frasyniuka
dziękował, że są tu sędziowie, w szczególności młodzi. Tak więc ta informacja…
(Senator Barbara Zdrojewska: Kłamie pan, znowu pan kłamie.)
No, jeśli…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam…)
…się dziękuje za obecność na proteście sędziów,
w szczególności ludzi młodych, to odbiorca odnosi wrażenie, że tam się znajdują sędziowie, ludzie
młodzi. Ba, pan senator Zdrojewski przemawiał
przed sądem. I właśnie fotografia sędziego, który ma osądzić pana Józefa Piniora, to jest fotografia, na której jest przemawiający pan senator
Zdrojewski. W tle znajduje się właśnie ten sędzia.
(Senator Barbara Zdrojewska: Nie.)
Czy inny polityk Platformy Obywatelskiej.
Bo tam na pewno jest polityk, być może pomyliłem polityka Platformy Obywatelskiej. Jeśli tak, to
oczywiście przeproszę.
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(Senator Barbara Zdrojewska: Wszystko się
panu pomyliło. W ogóle to jest nieprawda, państwo kłamią.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Przepraszam, Pani Senator.
Proszę…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Jest takie zdjęcie. I w mojej
opinii tego typu zachowania…)
Panie Ministrze, pan będzie łaskaw dać mi zabrać głos.
Bardzo bym prosił wszystkich państwa senatorów o zachowywanie odpowiedniej procedury. Jest
czas na polemikę i ten czas z całą pewnością będzie
zawsze zagwarantowany, ale bardzo bym prosił,
byśmy sobie wzajemnie, niezależnie od emocji, nie
przerywali.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, może pan
kontynuować.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Dziękuję, Panie Marszałku.
W mojej opinii jeśli obywatele widzą na marszach wspólnie maszerujących polityków, sędziów
i oskarżonych bądź uniewinnianych przez sędziów
w kontrowersyjnych okolicznościach celebrytów,
to mogą, jak mi się wydaje, być pewne wątpliwości,
które obniżają zaufanie do wymiaru sprawiedliwości, do sądownictwa. Te ograniczenia, które polska konstytucja przewidziała, służą właśnie temu,
by do takich sytuacji nie dochodziło. I te przepisy, nad którymi pracujemy, właśnie służą temu,
by do takich sytuacji nie dochodziło. Ponieważ
sędzia, wiedząc, że podejmuje taką aktywność,
będzie miał z tyłu głowy, że łamie pewne reguły,
które są na niego nałożone, reguły konieczności bycia tak ostrożnym w swoim życiu, ażeby nie było
jakichkolwiek podejrzeń, że sędzia nie gwarantuje stronie bezstronnego procesu. I wydaje mi się,
że z tego powodu tutaj nie ma wątpliwości, że to
jest podwyższenie standardów, jeśli chodzi o polskie sądownictwo.
Nie mogę jednak udzielić odpowiedzi na pytanie, który konkretnie przypadek jest bądź nie

jest… ponieważ zawsze będzie to moja subiektywna opinia. A kategoryczne stwierdzenie, że coś będzie bądź coś nie będzie deliktem dyscyplinarnym,
może być przyjęte przez państwo jako próba wywarcia nacisku na rzeczników dyscyplinarnych.
A, jak doskonale wiemy – to też wcześniej przytoczyłem, odpowiadając na pytanie pani senator Staroń – ustawa nie przewiduje kompetencji
dla ministra sprawiedliwości, te delikty, które są
opisane, będą ewentualnie egzekwowane przez
samych sędziów w osobie rzeczników dyscyplinarnych, a następnie osądzone przez samych sędziów.
Czyli nie będzie udziału czynnika politycznego
w tej procedurze.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Jeszcze ja uzupełnię. Czy
można jeszcze uzupełnić?)
Bardzo proszę panią minister o zabranie głosu.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałabym uzupełnić odpowiedź pana ministra Kalety w zakresie przedstawionego pytania.
W toku prac legislacyjnych nad ustawą zostały
wprowadzone poprawki, które uwzględniają uwagi
zgłoszone przez Biuro Analiz Sejmowych. W toku
tych prac zrezygnowano z przepisu, który penalizował działania o charakterze politycznym, jeśli
chodzi o sędziów, na rzecz innego przepisu, który jest dosłownym powtórzeniem treści art. 179
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, i obecnie
penalizowane jest zachowanie polegające na działalności publicznej niedającej się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Zatem w obecnym brzmieniu ustawa nie zawiera
przepisu, który był w pierwotnym projekcie, mówiącego o tym, że penalizowana jest działalność
o charakterze politycznym.
Zmieniony został także przepis, który jest skierowany nie do sędziów czy sędziego, tylko do organów sądu i organów samorządu sędziowskiego,
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mianowicie do kolegium i samorządu sędziowskiego w postaci zgromadzeń. Ten przepis w pierwotnym brzmieniu mówił o tym, że przedmiotem
obrad kolegium i samorządu sędziowskiego nie
mogą być sprawy polityczne, a w szczególności zakazane jest podejmowanie uchwał wyrażających
wrogość wobec innych władz Rzeczypospolitej
Polskiej. W tej chwili, obecna ustawa ma następujące brzmienie: przedmiotem obrad kolegium
i samorządu sędziowskiego nie mogą być sprawy
polityczne, w szczególności zabronione jest podejmowanie uchwał podważających zasady funkcjonowania władz Rzeczypospolitej Polskiej i jej
konstytucyjnych organów. Zatem ten element
polityczności skierowany jest tylko i wyłącznie
do organów sądu i organów samorządu, nie jest
wprost wyartykułowany w stosunku do sędziów.
Niezależnie od tego norma zawarta w konstytucji,
która mówi o tym, że działalność publiczna niedająca się pogodzić z zasadami niezależności sądów
i niezawisłości sędziów…Ta norma konstytucyjna
rzeczywiście jest dosyć pojemna; mogą być tutaj
zawarte różne elementy stanów faktycznych i rzeczywiście zachowanie sędziego będzie każdorazowo podlegało ocenie z punktu widzenia zgodności
z tymi przepisami. Jednak ta ocena będzie należała, tak jak pan minister Kaleta wskazał, nie do
ministra sprawiedliwości, tylko do sędziów, czyli
rzeczników dyscyplinarnych i sędziów orzekających zarówno w sądach dyscyplinarnych przy sądach powszechnych, jak i w Sądzie Najwyższym.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Jeszcze pan senator Jacek Bury. Bardzo proszę.
SENATOR
JACEK BURY
Pytanie do pana ministra poprzedzę może takim krótkim wstępem. Chodzi mi o to, że PiS przeprowadza tę reformę sądownictwa już od ponad
4 lat. Mam takie pytanie. 4 lata działań to jest długi okres. Ja prowadzę firmę od ponad 27 lat. Jak
widzę, ta reforma, którą w tej chwili wprowadzacie, doprowadzi do tego, że ludzie, zwykli ludzie,
w tym przedsiębiorcy, będą oczekiwać na wyroki
sądów dłużej niż kiedykolwiek. 4 lata temu na wpis
do hipoteki, aby uzyskać poręczenie kredytu, który

firma uzyskała, czekało się 2–3 miesiące. Mam pytanie do pana ministra. Czy pan wie, ile w tej chwili czeka się na zwykły wpis hipoteczny w sądzie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: To zależy, gdzie.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Szanowny Panie Senatorze,
pytanie…)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Przepraszam, Panie Ministrze, ale art. 44 Regulaminu Senatu precyzuje bardzo wyraźnie: marszałek Senatu bądź któryś z prowadzących wicemarszałków udziela głosu. I ja będę tego artykułu
się trzymał nie z uwagi na jakieś przywiązanie do
własnej osoby, ale z uwagi na przywiązanie do prestiżu tej Izby.
Panie Senatorze, czy zakończył pan zadawanie
pytania?
(Senator Jacek Bury: Tak. Jak długo się czeka…)
Chcę także poinstruować czy poinformować
pana senatora, że debata w tej Izbie nie jest debatą w każdym innym zwykłym miejscu, w którym
od razu oczekujemy odpowiedzi na pytanie, tylko…
(Senator Jacek Bury: Tylko pytam, czy…)
I bardzo proszę zarówno pana senatora, jak
i wszystkich innych uczestników dyskusji, by trzymali się formuły, która obowiązuje w tego typu gremiach, jakim jest Senat Rzeczypospolitej.
(Senator Jacek Bury: Czy jest nadzieja na to,
że procedowana ustawa zmieni ten stan? I jakie
są przesłanki ku temu?)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o zabranie głosu.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Szanowny Panie Senatorze, proces reformy
sądownictwa jest rzeczywiście procesem bardzo
żmudnym i wieloaspektowym, ponieważ sądownictwo reguluje wiele ustaw ustrojowych, wiele ustaw
procesowych i wiele ustaw związanych z prawem
materialnym. Dlatego też my podjęliśmy się tej bardzo trudnej próby i konsekwentnie wykonujemy kolejne kroki w celu zrealizowania tego. Jednak, jak
mówi mądre przysłowie, ryba psuje się od głowy.
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Pierwszym elementem, bez którego żaden inny
element nie ma szans być zrealizowany w sposób
pozytywny, jest element ustrojowy. Chodzi o doprowadzenie do większej kontroli demokratycznej nad
procesem powołania sędziów, o wprowadzenie standardów Europy Zachodniej.
Kiedy ten proces zakończymy, bo przecież nie
jest tajemnicą… Wszyscy widzimy, jaki opór jest
w sądach, jak przez niektórych sędziów pokazywana jest wrogość do rządu. Jeśli sędziowie bardzo często przebywają w studiach telewizyjnych,
skupiają się na organizacji kolejnych protestów,
spotykają się, by wydawać kolejne odezwy, chodzą
wzajemnie na swoje różne przesłuchania, procesy, to można odnieść wrażenie, że nie skupiają się
na tym, do czego zostali w pierwszej kolejności
powołani, na prowadzeniu spraw, wymierzeniu
sprawiedliwości.
Z drugiej strony prawnicy mają to do siebie,
że tam, gdzie jest ich 2, są 3 opinie. I wprowadzanie bardzo istotnych reform w atmosferze, którą
mamy obecnie, kiedy niektórzy sędziowie szukają jakiegokolwiek sposobu, by nie stosować prawa, które jest uchwalane, również nie służy temu,
by proponować bardzo pożądane przez społeczeństwo zmiany, aczkolwiek wiele takich zmian
dokonaliśmy.
W pierwszej kolejności powiem o bardzo istotnej kwestii, która buduje zaufanie społeczeństwa do
sądu. To jest kwestia losowania sędziów. W poprzedniej kadencji zmieniliśmy procedurę karną, pod koniec procedurę cywilną. Zmiany były przygotowane
również na podstawie postulatów środowiska sędziowskiego jako takie, które mają ułatwić organizację pracy sędziom. A więc należy domniemywać,
że jeśli te postulaty, artykułowane przez wiele lat
przez sędziów, były prawidłowe, to nowe przepisy
proceduralne przyspieszą postępowania.
Bardzo istotnym elementem zmian w sądownictwie, które obecnie mają miejsce, są bardzo
intensywne prace związane z informatyzacją.
W ostatnich 4 latach zwiększyliśmy dostęp do
KRS i ksiąg wieczystych. Zwiększamy też dostęp przedsiębiorcom do możliwości załatwiania
swoich spraw poprzez e-sąd. Tworzymy bardzo
duży, skomplikowany system elektroniczny, który
w przyszłości pozwoli przedsiębiorcy na to, żeby
sprawy z podmiotu gospodarczego, którym zarządza, mogły być realizowane bez konieczności
udawania się do sądu. Stworzenie takiego systemu informatycznego nie jest oczywiście kwestią,
którą można zrealizować z dnia na dzień, ale

w ministerstwie trwają intensywne prace i mamy
nadzieję, że w kolejnym roku ten system wystartuje. Wydaje mi się, że przedsiębiorcy z pewnością
ochoczo z niego skorzystają.
Zmian, które proponujemy w sądownictwie
i które zrealizowaliśmy, jest bardzo dużo. Zmiana,
o której dziś rozmawiamy, gwarantuje stabilność
funkcjonowania systemu sądowniczego jako takiego. Moglibyśmy wprowadzić 30 pięknych ustaw,
które zmniejszyłyby kognicję i uprościły procedury, ale jeśli sędziowie będą wzajemnie odmawiać
sobie statusu sędziego, to żadna z procedur nigdy
nie będzie skutecznie wykonana. Przyjęcie tej ustawy jest kluczowe dla możliwości dalszego reformowania polskiego sądownictwa, w szczególności
w zakresie, o którym pan mówi, czyli przyspieszania postępowań.
Ale oprócz przyspieszania postępowań społeczeństwo oczekuje, że wynik tych postepowań
będzie sprawiedliwy. Poczucie sprawiedliwości
gwarantują Izba Dyscyplinarna, wysokie standardy jawności funkcjonowania sędziów i najwyższe
standardy jawności Krajowej Rady Sądownictwa.
Tak jak wspomniał pan minister, dzisiaj Krajowa
Rada Sądownictwa to jest naprawdę demokratyczny i transparentny organ. Każdy może zobaczyć
w internecie, jaką uwagę o jakim sędzi przedstawił inny sędzia, który dyskutuje o jego kandydaturze. Nie ma głosowań jednomyślnych, nie jest tak,
że przychodzi grupa sędziów, która stanowi większość w KRS, a pozostali członkowie KRS nic nie
mogą zmienić, bo wszystko jest dogadane.
Był tu przywoływany przykład sędziego
Zaradkiewicza, naprawdę wybitnego wykładowcy, człowieka, z którym miałem zaszczyt współpracować w krótkim czasie, co oczywiście rodzi
moją opinię jako subiektywną i stanowi niemożność rozpoznania przez niego jakiegokolwiek sporu, w którym będę stroną. Jednak jego nominacja,
znanej osoby, odbyła się w takiej procedurze, w jakiej żaden inny sędzia nie był powoływany. Krajowa
Rada Sądownictwa rzetelnie oceniła… Nie było żadnego polecenia, mówienia, że to ma być pan prof.
Zaradkiewicz bądź nie. Insynuowanie, że to było
jakieś przepychanie, jest obraźliwe zarówno dla niego, jak i dla Krajowej Rady Sądownictwa, bo właśnie m.in. ta procedura pokazuje, że Krajowa Rada
Sądownictwa dzisiaj realizuje to, co powinna robić każda rada sądownictwa w demokratycznym
państwie. Transparentnie oceniono kandydata,
a członkowie Krajowej Rady Sądownictwa – zgodnie z własnymi przekonaniami, a nie z naciskami
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– wydali rozstrzygnięcie w tej sprawie. Ta sprawa
to idealnie pokazuje.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma innych senatorów, którzy zapisaliby
się do głosu, w związku z tym ja za chwilę ogłoszę przerwę do godziny 19.00, w trakcie której…
Na wniosek rządu zmieniliśmy nasz porządek obrad – na wniosek rządu, powtarzam – gdyż o godzinie 19.00 stawi się u nas pan minister w celu
przedstawienia ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Jest prawie…)
Przepraszam?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta: Jest prawie 19.00)
Tak, jest prawie 19.00.
Ja bym chciał wszelako przed ogłoszeniem przerwy zwrócić uwagę tym państwu senatorom – i na
razie uczynię to bez nazwisk – którzy w sposób
notoryczny prowadzą rozmowy, telefoniczne albo
inne, w czasie trwania plenarnych obrad Senatu
Rzeczypospolitej. Bardzo mocno apeluję do każdego z członków tej Izby o szacunek dla Izby, w której się znajdujemy i o nieprowadzenie, powtarzam,
notorycznych rozmów w trakcie plenarnych obrad. Jeżeli ktoś ma ochotę porozmawiać, naprawdę
w każdej chwili może wyjść do kuluarów. Bardzo
dziękuję.
Pan senator, bardzo proszę.
SENATOR
MICHAŁ SEWERYŃSKI
Panie Marszałku, pozwalam sobie zadać pytanie, kiedy nastąpi powrót do tego punktu. Czy dzisiaj, czy jutro?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Powrót do tego punktu nastąpi jutro, Panie
Senatorze, z uwagi na to, że, jak powiedziałem,
do Prezydium Senatu trafił wniosek rządu o zmianę z uwagi na napięty terminarz pana ministra.
I myśmy się do tej prośby rządu przychylili.

Dziękuję państwu bardzo.
Ogłaszam przerwę do godziny 19.00.
A do debaty, którą rozpoczęliśmy dzisiaj o 11.00,
powrócimy jutro o godzinie 10.00
Dziękuję państwu senatorom, a także członkom
rządu za udział w debacie.
(Przerwa w obradach od godziny 18 minut 52
do godziny 19 minut 02)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 33,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 33 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Środowiska,
pana senatora Zdzisława Pupę, o przedstawienie
sprawozdania komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zabranie
głosu.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
ZDZISŁAW PUPA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu wczorajszym, tj. 14 stycznia 2020 r.,
Komisja Środowiska na swoim czwartym posiedzeniu rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach; druk senacki – jak pan marszałek odczytał – nr 33, druki sejmowe nr 119, 120 i 122-A.
W trakcie posiedzenia pan minister zabrał głos
i przybliżył przedmiot ustawy. Później odbyła się
dyskusja, w której zwrócono uwagę na pewne sprawy i problemy, dotyczące przede wszystkim funkcjonowania bazy danych odpadowych.
Zwrócę uwagę na fakt, że od 1 stycznia 2020 r.
dokumenty ewidencji odpadów należy sporządzać
w formie elektronicznej za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, w skrócie
BDO. Działający od początku roku najważniejszy
moduł bazy, czyli moduł ewidencji, umożliwia
sprawne ewidencjonowanie wytwarzanych odpadów oraz generowanie potwierdzeń przekazania
odpadów. Generowane jest ponad 50 tysięcy kart
dziennie bez żadnej awarii. Ma to na celu lepszą
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ewidencję i dokładniejszą informacje, dotyczącą
wyprodukowania i zagospodarowania różnych
odpadów. Obsługa całej bazy zaprojektowana jest
w taki sposób, aby wykonywać jak najmniej czynności. Jest to szczególne ułatwienie dla małych
firm. Baza danych odpadowych umożliwia kompleksowe gromadzenie informacji i zarządzanie
informacjami dotyczącymi gospodarki odpadami
oraz zapewnia podmiotom w pełni elektroniczną realizację obowiązków w zakresie formalnych
czynności związanych z gospodarką odpadami.
Z punktu widzenia organów Inspekcji Ochrony
Środowiska BDO pozwala jednocześnie na zwiększenie kontroli nad krajową gospodarką odpadami
oraz zapewnia monitoring przepływu strumieni
odpadów. Baza danych odpadowych wykorzystuje zaawansowane technologie umożliwiające obsługę wielu tysięcy użytkowników, którzy w tym
samym czasie mogą generować różne dokumenty. Ponadto baza wraz z rozwojem będzie wprowadzała kolejne, nowe udogodnienia, tak aby była
jak najbardziej funkcjonalna dla przedsiębiorców
i zainteresowanych.
Wychodząc naprzeciw propozycjom zgłaszanym przez przedsiębiorców, w przedłożonym projekcie zaproponowano ułatwienia, które umożliwią
bardziej elastyczne wdrożenie do stosowania bazy
danych odpadowych.
Przedłożona pod obrady ustawa dodaje przepisy regulujące sposób sporządzania dokumentów
ewidencji odpadów w przypadku awarii bazy danych odpadowych. W takim przypadku wprowadza się też możliwość sporządzania dokumentów
w formie papierowej oraz w formie elektronicznej poza bazą danych odpadowych. W przypadku
awarii bazy danych odpadowych termin składania
części sprawozdań zostanie przedłużony do czasu
usunięcia awarii.
Przedłożona pod obrady ustawa wydłuża też
możliwość prowadzenia ewidencji odpadów w formie papierowej do dnia 30 czerwca 2020 r. celem
umożliwienia przedsiębiorcom zapoznania się
z funkcjonowaniem bazy danych odpadowych.
Ponadto w związku z wnioskami zgłaszanymi
przez przedsiębiorców w zakresie wydłużenia czasu na dostosowanie się do nowego sposobu sporządzania sprawozdań w wersji elektronicznej oraz
postulatów dotyczących opracowania modułu integracyjnego, tzw. API, sporządzono również poprawkę, która umożliwi przesunięcie terminów
na złożenie sprawozdań dotyczących gospodarki
odpadami za rok 2019 składanych w roku 2020.

Dodatkowo w terminie wcześniejszym udostępniony zostanie moduł integracyjny API, który
umożliwi opracowanie sprawozdań również za
pośrednictwem wewnętrznych programów poszczególnych przedsiębiorstw oraz integrację danych z bazą danych odpadowych.
Ustawa ma wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z tym że większość jej
przepisów zostanie zastosowana od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyłączeniem przepisów karnych.
Minister, który często zabierał głos na posiedzeniu komisji, stwierdził, że zaproponowane rozwiązanie nie ogranicza możliwości przedsiębiorców,
którzy odpowiednio dostosowali swoje działania do
prowadzenia ich w wymienionym okresie elektronicznie w bazie danych odpadowych.
Jeżeli chodzi o głosowanie, to ustawa została
przyjęta jednogłośnie. Zostały złożone 3 poprawki.
Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy z poprawkami.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos…
(Głos z sali: Przepraszam bardzo, jeszcze pytania do senatora sprawozdawcy.)
A, przepraszam najmocniej, najpierw pytania
do…
Czy ktoś z państwa senatorów ma pytanie do
pana senatora sprawozdawcy?
Bardzo proszę, pan senator Gawłowski.
Przepraszam najmocniej za uchybienie.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Przewodniczący, Panie Senatorze, użył
pan takiego określenia, że od początku roku – czy
może dziennie – wpisano do bazy 50 tysięcy kart
bez żadnej awarii… To po co ta ustawa?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o odpowiedź na pytanie.
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SENATOR
ZDZISŁAW PUPA

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI

Informowałem na początku, że ta baza danych
odpadowych właśnie po to jest w formie elektronicznej, żeby można było sprawniej kontrolować
strumień odpadów, po prostu odpady, które zostają
wytworzone, i żeby można było mieć kontrolę nad
odpadami, nad zagospodarowaniem odpadów.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zabranie głosu z kolejnym pytaniem.
SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Sprawozdawco!
Chciałbym zapytać, dlaczego tak drożeją teraz,
w nowym roku, odpady segregowane czy niesegregowane i jak to wpłynie… Jeżeli w małej miejscowości ktoś ma domek jednorodzinny i tworzy
kompostownik, to jak to wpłynie na cenę odpadów?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę pana senatora sprawozdawcę o udzielenie odpowiedzi.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O kolejne pytanie poprosił pan senator
Gawłowski, ale ponieważ pan zadawał już pytanie,
najpierw pani senator Jazłowiecka.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałabym zapytać, czy system, który państwo wprowadziliście, monitoruje miliony ton odpadów, które są importowane
z zagranicy?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o udzielenie odpowiedzi.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA
Ta ustawa monitoruje odpady, które są wytwarzane i zagospodarowywane w naszym kraju.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora Gawłowskiego
o zadanie kolejnego pytania.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI

Ta ustawa ma na celu monitorowanie funkcjonowania gospodarki odpadami. Ma na celu
monitorowanie i bardziej dokładne, precyzyjne
określenie, jak te odpady zostały wyprodukowane,
gdzie one się znajdują i jak zostały zagospodarowane. Sporządzane są sprawozdania elektroniczne
po to tylko, żeby informacja była jak najpełniejsza
i żeby była jak największa kontrola nad wytworzonymi i zagospodarowanymi odpadami. Baza
danych odpadowych przygotowywana jest w formie elektronicznej, żeby można było mieć szybszy
i sprawniejszy dostęp do informacji.

Dziękuję bardzo.
Zadałem pytanie, po co jest ta ustawa, a pan
przewodniczący, pan senator uciekł od odpowiedzi.
Otóż, Panie Senatorze, przeczytam: w przypadku
awarii systemu teleinformatycznego. Pan tak ładnie opowiadał, że ten system działa, a autorzy tej
ustawy, która tak naprawdę powstała w ministerstwie, wprost piszą o tym, że ustawa jest tworzona
tylko i wyłącznie po to, żeby stworzyć możliwość
ewidencji w przypadku, gdyby ten system nie działał. On oczywiście ma cały szereg mankamentów
i on tak naprawdę nie działa. Mówili o tym wczoraj
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na posiedzeniu komisji przedsiębiorcy. Wystarczy
przeczytać wiele publikacji zamieszczonych
w przeglądach komunalnych, w różnych źródłach
i w pismach branżowych, które dotyczą właśnie
gospodarki odpadami komunalnymi.
Mamy dzisiaj gigantyczny kryzys w obszarze
dotyczącym gospodarki odpadami. On jest prawdziwy. Jego konsekwencje, bez względu na to, jak
bardzo będziecie zaklinać rzeczywistość… Mówię,
„będziecie” i adresuję to do rządu, a nie do pana,
Panie Senatorze. Konsekwencje już zostały wyciągnięte, bo wiceminister Mazurek odpowiedzialny
za gospodarkę odpadami został z tego powodu odwołany. Usłyszałem niedawno, że nowym ministrem odpowiedzialnym za ten obszar ma być pan
poseł Ozdoba. Załatwił sądy, więc pewnie będzie
świetnym specjalistą od odpadów. Nie wiem, czy
to prawda – oczywiście mówię o tej części pod tytułem „Ozdoba” – ale rzeczywistość bardzo szybko
nam te rzeczy ujawni.
Panie Senatorze, ustawa jest napisana tylko
i wyłącznie po to, żeby dać czas na wdrożenie systemu, który nie działa. Pan to wie, ja to wiem, pan
minister to wie. Nawet pan w swojej wypowiedzi
użył określenia „w głównym komponencie”.
(Senator Maciej Łuczak: To nie jest pytanie.)
A przecież system odpadowy…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, chciałbym zwrócić uwagę, że jesteśmy
w punkcie, w którym można zadawać pytania.)
Tak.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Mimo iż już
znacząco przekroczył pan czas minuty przeznaczonej na pytania, pytania pan nie zadał.)
Właśnie zmierzam, Panie Marszałku, do tego
pytania.
Zadam jeszcze raz pytanie. Czy ta ustawa jest
napisana po to, żeby dać szansę na to, żeby ten system rzeczywiście na końcu mógł powstać?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana senatora sprawozdawcę.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA

senatora niekoniecznie muszę się zgodzić, właściwie się nie zgadzam. Ten system zostaje wprowadzony po to, żeby usprawnić, jak już wcześniej
powiedziałem, funkcjonowanie informacji o odpadach. Tego się trzymajmy.
Problem polega na tym… Rzeczywiście ustawa
przewiduje, że coś może nie wypalić, coś może
nie zadziałać. Wobec powyższego wyraźnie powiedziałem, że w przypadku awarii bazy danych
odpadowych termin składania części sprawozdań
zostanie przedłużony na czas usunięcia awarii.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Jazłowiecka z kolejnym pytaniem.
Bardzo proszę.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, skoro system nie działa, nie
monitoruje odpadów, które do nas wpływają z zagranicy, zastanawiam się, czemu ma służyć ten system. Ja sądziłam – zresztą pan też o tym mówił – że
ma on służyć przede wszystkim odpowiedzialnemu
zarządzaniu odpadami w kraju, po to, by podejmować decyzje, czy potrzebna jest nowa infrastruktura
składowisk, w jaki sposób mamy dokonywać utylizacji, jak ma wyglądać cały proces utylizacji odpadów, tak aby nasi obywatele nie musieli ponosić
tak wysokich kosztów związanych z gospodarowaniem odpadami. Ale skoro w tym monitoringu nie
uwzględnia się odpadów, które będą importowane,
to przepraszam bardzo, chciałabym zapytać: w jaki
sposób chcecie państwo odpowiedzialnie decydować o polityce gospodarowania odpadami?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę
o udzielenie odpowiedzi.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA

To było wystąpienie pana senatora, który w jakiś sposób wyraził swoją opinię. Ja z opinią pana

Pani Senator, informowałem już o tym senatorów obecnych na posiedzeniu komisji i zapraszam
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panią senator 4 lutego na seminaryjne posiedzenie
Komisji Środowiska, na którym będziemy się starali na te pytania znaleźć odpowiedź. Ta ustawa dotyczy baz danych odpadowych, a pani rozszerzyła
swoje wystąpienie, i słusznie, bo ta troska jest bardzo ważna, istotna. Komisja Środowiska też widzi
potrzebę porozmawiania szerzej na temat zagospodarowania odpadów, również tych sprowadzanych
z zagranicy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W kolejności do zadania pytania zapisał się pan
senator Pęcherz.
Bardzo proszę.
SENATOR
JANUSZ PĘCHERZ
Ja zrezygnuję z zadania tego pytania, bo ja praktycznie chciałem tylko powiedzieć, że my, tak jak
na posiedzeniu komisji wczoraj czy przedwczoraj
powiedziałem, musimy to teraz przyjąć, dlatego
że tak naprawdę baza odpadowa weszła 1 stycznia i firmy, te, które przygotowały się w miarę
poprawnie…
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, ja przepraszam pana najmocniej, ale chciałbym, abyśmy przestrzegali regulaminu. W Senacie za chwilę będzie czas
na dyskusję, w której każdy senator będzie miał
10 minut, by w sposób absolutnie właściwy sobie…
(Senator Janusz Pęcherz: Dobrze, przepraszam.
Przepraszam, Panie Marszałku.)
…i tak jak uznaje za stosowne wyrazić opinię
na temat tej ustawy. Teraz jest czas na zadawanie
pytań. Przepraszam, Panie Senatorze.
Pani senator Chybicka. Bardzo proszę.
SENATOR
ALICJA CHYBICKA
Panie Senatorze, ja chciałabym powtórzyć pytanie, które zadałam na posiedzeniu komisji, choć
ono chyba nie jest do pana sprawozdawcy, ale
może pan sprawozdawca odpowie, ponieważ pan
minister nie odpowiedział: dlaczego zastosowany

system jest tak wysoce awaryjny? Co to za lipa jest,
która psuje się na 7 dni i nikt nie potrafi tego naprawić? Ja mam duże doświadczenie w zastosowaniu systemów informatycznych, które mają kilka
poziomów zabezpieczeń i które się stosunkowo
szybko naprawia. Jeśli się coś zepsuje, to są góra
2 godziny. Po tym posiedzeniu komisji podchodziły
do mnie osoby ze strony społecznej, które tam się
odzywały, i pytały, na ile nam w szpitalu potrafi
się system zawiesić, popsuć. To są góra 2 godziny.
Wysiadają poszczególne… Dlatego pytałam: Panie
Ministrze, co to za system? Przecież te systemy
z roku na rok są coraz lepsze. Jeśli pan wie, Panie
Sprawozdawco, to bardzo proszę o odpowiedź.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora o udzielenie
odpowiedzi.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA
Szanowna Pani Profesor, Pani Senator, troska
o to, żeby rzeczywiście ten system mógł funkcjonować, niech będzie apelem również do pana ministra, aby w jakiś sposób podjąć działania, aby
podjęli je informatycy, tak by ten system mógł właściwie funkcjonować i dobrze działać.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Adam Szejnfeld z kolejnym
pytaniem.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
ADAM SZEJNFELD
Dziękuję bardzo.
No, czas na zadanie pytania jest krótki, więc nie
da szansy wyczerpać, przynajmniej w tym punkcie, zainteresowania, ale chciałbym przy tej okazji
spytać o taką sprawę. Stan dokumentacji i systemy
informatyczne to jest jedna rzecz, oczywiście wymagają one pilnej interwencji, ale stan faktyczny
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wymaga jeszcze pilniejszej interwencji. W Polsce
robi się dramat w zakresie zagospodarowania
śmieci, zwłaszcza jeżeli chodzi o jednostki samorządu terytorialnego, o gminy, o miasta. Sterty
śmieci rosną, wraz z nimi rosną ceny i poprzez to
koszty utrzymania dla obywateli.
Ja chciałbym zapytać, czy komisja, którą pan senator reprezentuje, z jednej strony, a z drugiej strony rząd – może pan o tym wie – nad tymi bardzo
pilnymi sprawami, dotyczącymi wszystkich gmin
i wszystkich obywateli w Polsce, dzisiaj pracuje.
Będzie niebawem konieczne rozwiązanie tego narastającego, bardzo trudnego problemu dla wszystkich. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana senatora o udzielenie
odpowiedzi.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA
Panie Senatorze, troską członków komisji senackiej jest ten temat, który pan poruszył. Po to
posiedzenie seminaryjne robimy, aby wspólnie
z samorządowcami zdiagnozować problem, który jest, i poprosić ministerstwo o pilne działanie w tym zakresie, tak aby do takiej sytuacji nie
dochodziło.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Lista senatorów, którzy chcieli zadać pytanie,
została wyczerpana.
Chciałbym powtórzyć, iż projekt ustawy został
wniesiony przez posłów. Mam w związku z tym pytanie do obecnego na sali przedstawiciela rządu,
czy pragnie zabrać głos w sprawie rozpatrywanej
ustawy.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska: Tak, chciałbym.)
Bardzo proszę, Panie Ministrze. Pan Ireneusz
Zyska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W odpowiedzi na pytanie pana marszałka wyraziłem gotowość zabrania głosu z uwagi na kilka
nieprawdziwych stwierdzeń, które zostały wyrażone w pytaniach kierowanych do pana senatora
sprawozdawcy.
Pierwsza i podstawowa kwestia, którą chciałbym bardzo stanowczo zdementować… Chciałbym
też prosić państwa senatorów jako osoby odpowiedzialne i opiniotwórcze, aby nie rozpowszechniać
nieprawdziwej, niezgodnej z prawdą opinii na temat dymisji pana ministra Sławomira Mazurka.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pan Sławomir
Mazurek, podsekretarz stanu w Ministerstwie
Klimatu… Jego odejście z pracy w Ministerstwie
Klimatu nie było w najmniejszym stopniu związane z ustawą o BDO czy też z kwestią gospodarowania odpadami w Polsce. Zupełnie inne sprawy
legły u podstaw odejścia pana ministra Mazurka
z Ministerstwa Klimatu. Będąc przy głosie,
chciałbym na forum plenarnym, tutaj w Senacie
w imieniu ministra klimatu podziękować panu
Sławomirowi Mazurkowi za ogromną pracę wykonaną nad tą ustawą, nad przygotowaniem i wdrożeniem bazy danych o odpadach, bazy, która działa,
która jest dobrym narzędziem, funkcjonuje.
Proszę państwa, nawiązując do pytań, które
Szanowni Państwo Senatorowie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Ministrze, najmocniej pana przepraszam, ale pytania do pana ministra będą zadawane po pana
wystąpieniu…)
Dobrze.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …w trakcie
którego jest pan proszony przez Izbę o ustosunkowanie się…)
Oczywiście, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …nie do
spraw innych, co pan czynił przed chwilą, ale do
ustawy rozpatrywanej przez Izbę.)
Oczywiście, Panie Marszałku. W związku z tym
kilka informacji związanych z funkcjonowaniem
gospodarki odpadami w Polsce.
Proszę państwa, ustawa o BDO jest dużym sukcesem w zakresie wdrożenia, w zakresie funkcjonowania… Nie jest prawdą, że ten system nie działa.
Jest oparty o system webowy jako chmura, która
ma zabezpieczenia związane z funkcjonowaniem
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tego systemu. Dzisiejsze w pewnych obszarach
Polski trudne sytuacje związane z gospodarowaniem odpadami są pokłosiem rozwiązań, które zostały wprowadzone w 2013 r., przede wszystkim
regionalizacji rynku i likwidacji tzw. modelu in-house, czyli możliwości odbioru odpadów przez
przedsiębiorstwa komunalne. Jak wynika z danych, z którymi można się zapoznać, z postępowań Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
doprowadziło to do zmów cenowych, do monopoli,
do składania ofert w zamówieniach publicznych
poniżej cen, tzw. dumpingowych, zwłaszcza przez
duże koncerny międzynarodowe, które ten rynek
zmonopolizowały i podzieliły między sobą. Umowy
zawierane na kilka lat – niektóre trwają do tej pory
– skutkują tym, że jednostki samorządu terytorialnego są skazane na dyktat cenowy narzucany przez
te podmioty. Z kolei w roku 2016…
Aha, przypomnę, Drodzy Państwo, że baza danych o odpadach jako rozwiązanie została przyjęta na poziomie ustawowym w 2012 r., ale wejście
w życie tego systemu zostało odroczone do roku
2015, a więc o 3 lata. W roku 2015, niejako w ramach – tak można przyjąć – gorącego okresu
wyborczego, jeszcze przed wyborami został ogłoszony przetarg na zorganizowanie całego systemu
bazy danych o odpadach, ale nie zostały przygotowane i wykonane rozporządzenia wykonawcze, co stanowiło ważną wadę prawną. Krajowa
Izba Odwoławcza zwróciła na to uwagę i dlatego
ten przetarg po wyborach w grudniu 2015 r. został
odwołany. Zlecenie wykonania bazy danych o odpadach zostało skierowane do Instytutu Ochrony
Środowiska jako instytutu podległego wówczas ministrowi środowiska i zrealizowane, jak sądzę – no,
jestem o tym głęboko przekonany – z sukcesem.
Proszę państwa, w 2019 r. została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, dzięki czemu jest możliwość selektywnej zbiórki i sprzedaży odpadów z zyskiem dla
samorządów terytorialnych, co powoduje, że jeśli
chodzi o koszty odbioru odpadów od mieszkańców,
to istnieje możliwość ich obniżenia. Wcześniej takich rozwiązań legislacyjnych nie było, niemniej te
samorządy, które oddają odpady zmieszane, niestety muszą za to płacić, co wpływa na cenę odbioru odpadów.
W 2016 r. przywrócono również instytucję in-house, z tym że wiele samorządów niestety zlikwidowało już przedsiębiorstwa komunalne
albo nastąpiła ich komercjalizacja, prywatyzacja.
W tej chwili wiele podmiotów, samorządów albo

związków gmin, odbudowuje instytucję in-house,
co w moim przekonaniu pozytywnie wpłynie na
regulację rynku, również w zakresie ograniczenia
cen odbioru odpadów od mieszkańców.
Bardzo ważna jest też kwestia… Jak państwo pamiętacie, w 2018 r. było szereg pożarów.
Kilkadziesiąt pożarów na składowiskach odpadów
było spowodowanych właśnie niewłaściwą regulacją, pozwalającą na to, aby firmy składowały te
odpady niezgodnie z prawem. No, nie było też żadnego nadzoru. W tej chwili jest obowiązek monitorowania składowisk, prowadzenia monitoringu
wizyjnego i, co bardzo ważne, złożenia zabezpieczeń finansowych, gwarancji finansowych bądź
gwarancji bankowych w zakresie bezpieczeństwa
usunięcia składowisk odpadów, bo zdarzały się
takie sytuacje, że firmy, które likwidowały swoją
działalność, porzucały takie odpady, a później obowiązek ich usunięcia spoczywał na państwie bądź
na samorządzie.
Jeszcze odnośnie do importu odpadów do Polski
chciałbym powiedzieć, że on został bardzo znacząco ograniczony. W 2018 r. został wprowadzony
zakaz importu odpadów komunalnych do Polski,
a wszystkie odpady, które są sprowadzane do naszego kraju, są sprowadzane w ramach odpadów,
które są surowcem do przetwórstwa, do przeróbki. Sprowadzający te odpady muszą też uzyskiwać
zgodę głównego inspektora ochrony środowiska,
tak że ścieżka całego transportu jest jawna, jest zabezpieczona i nie ma takich sytuacji, że następuje
niekontrolowany import odpadów do Polski.
Odnosząc się do nowelizacji ustawy o BDO, muszę powiedzieć, że 24 lipca 2018 r., a więc blisko
półtora roku temu, minął ustawowy termin rejestracji przedsiębiorców w bazie danych o odpadach
i niestety wielu przedsiębiorców z różnych względów nie dokonało tej rejestracji. W grudniu ubiegłego roku nastąpiła kumulacja wniosków składanych
do marszałków województw w zakresie chęci zarejestrowania się w bazie danych o odpadach, z tym
że w 2017 r. wiele modułów ewidencji i sprawozdawczości zostało zlikwidowanych, dlatego też ta
inicjatywa poselska związana z możliwością równoległego prowadzenia dokumentacji w systemie
tzw. papierowym w terminie do 30 czerwca br. zyskała akceptację Ministerstwa Klimatu.
Poprawka zgłoszona na posiedzeniu komisji
Senatu, dotycząca wydłużenia terminów na złożenie sprawozdań – do 30 czerwca, do 31 sierpnia
oraz do 31 października dla poszczególnych grup
sprawozdań – również zasługuje na akceptację ze
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strony ministerstwa. I taką akceptację wyrażamy.
To rozwiązanie da pewność obrotu, pozwoli też
tym przedsiębiorcom, którzy dotychczas z różnych
względów – czasem także z własnej winy, z powodu pewnego rodzaju zaniedbania – nie dokonali tej
rejestracji… Ale my w poczuciu odpowiedzialności za funkcjonowanie całego rynku nie możemy
nie reagować, tzn. nie chcielibyśmy się zasłaniać
takimi stwierdzeniami, że przedsiębiorcy czy ci,
którzy się nie zarejestrowali, a którzy gospodarują
odpadami, produkują odpady, segregują odpady,
a następnie je przetwarzają w ramach recyklingu, nie zasługują na naszą uwagę. Uważamy, że
Ministerstwo Klimatu, że rząd również jest od tego,
aby uwzględniać sygnały płynące z rynku, sygnały społeczne. Jeżeli do tej pory z różnych względów, również z racji pewnego rodzaju zaniedbania
i zaniechania, nie doszło do rejestracji w ramach
całego systemu, to chcemy dać szansę tym podmiotom, które tego nie dokonały. Dlatego też akceptujemy przedłożoną propozycję legislacyjną grupy
posłów, wnioskodawców, a w tej chwili także poprawki, które zostały zgłoszone na posiedzeniu komisji w Senacie.
Drodzy Państwo, konsultowałem… Na bieżąco
konsultujemy funkcjonowanie bazy danych o odpadach z Instytutem Ochrony Środowiska i dlatego
chcę mocno podkreślić, że nigdy nie miała miejsce
żadna awaria tego systemu. O tym świadczy blisko 190 tysięcy zarejestrowanych w tej chwili podmiotów, o tym świadczy też dzienne generowanie
kart przekazania odpadów na poziomie 50 tysięcy
i więcej. A więc system funkcjonuje. Zdarzyły się 2
kilkunastominutowe zawieszenia systemu w pewnych modułach, ale nie doszło do awarii systemu.
On jest sprawny, bezpieczny.
Sugerowałbym i też prosiłbym, aby ci wszyscy,
którzy są interesariuszami bazy danych o odpadach, szczegółowo zapoznali się z instrukcją, która
znajduje się w systemie informatycznym. Zdarza
się, że przedsiębiorcy korzystają z nieaktualnych
programów komputerowych, z nieaktualnych wersji przeglądarek, co może skutkować złym funkcjonowaniem czy opóźnieniami po stronie samych
przedsiębiorców. Żeby uznać, że w systemie doszło
do awarii, musiałby się pojawić oficjalny komunikat Instytutu Ochrony Środowiska zamieszczony w systemie informatycznym, w bazie danych
o odpadach, informujący, że taka awaria nastąpiła. Dopiero wtedy moglibyśmy przyznać prawo,
uprawnienie do korzystania z wersji papierowej do
czasu usunięcia awarii. Ale taki komunikat nigdy

nie został umieszczony w tymże systemie informatycznym, bo takiej awarii po prostu nie było.
Ja myślę, że to tyle tytułem wstępu. Jeśli będą
pytania do mnie, to postaram się szczegółowo do
nich odnieść. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu, związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Na razie mamy zgłoszenie pani senator Jazłowieckiej.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Ja poczekam, aż
pan minister podejdzie. Wtedy zadam pytanie.)
Panie Ministrze, zapraszamy.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie…)
Bardzo bym… Sekundeczkę, Pani Senator.
Ja bym sugerował panu ministrowi, aby zajął
miejsce tu bliżej – będzie panu ministrowi łatwiej
odpowiadać na pytania, których, już widzę, będzie
kilka.
Zanim państwo senatorowie przystąpicie do zadawania pytań, ja przypomnę o tym, iż Regulamin
Senatu stanowi, że pytania te nie powinny trwać
dłużej niż minutę. Po pytaniach będzie czas na dyskusję, w której każdy senator będzie mógł zabrać
głos. Bardzo dziękuję.
Obecnie pytanie zadaje pani senator Jazłowiecka.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, dziękuję bardzo za przedstawienie nam sytuacji, jaka ma miejsce w ministerstwie, sytuacji wręcz historycznej, bo, jak pan
stwierdził, w 2015 r. nie byliście państwo w stanie przeprowadzić przetargu – a zobowiązywały
was do tego przepisy – z uwagi na bark rozporządzeń sprawczych. Musieliście te rozporządzenia
sprawcze przygotować. Powiedział pan również,
że w 2018 r. z powodu braku przepisów, które
umożliwiałyby nadzorowanie składowisk, miało
miejsce wiele różnych sytuacji.
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Chciałabym zapytać, czy wynikiem tych błędów, które pan wskazał, jest fakt, że ówczesne
Ministerstwo Środowiska, które było odpowiedzialne za ten temat, było tak bardzo zajęte niszczeniem puszczy, że nie było w stanie przygotować
odpowiednich dokumentów, tak by można było
opracować dobre rozwiązanie.
Chciałabym też zapytać, czy w chwili obecnej
braki kadrowe, braki eksperckie uniemożliwiają
państwu wprowadzenie kompleksowego rozwiązania związanego z zarządzaniem odpadami, tak
byśmy my, obywatele, nie musieli ponosić dodatkowych kosztów w związku z tym, że dzisiaj wprowadzacie państwo zaledwie protezy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na zadane pytanie.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Muszę odpowiedzieć zgodnie z faktami,
że przetarg ogłosił minister środowiska w rządzie
PO-PSL w 2015 r. Jak sądzę, tamten minister, podobnie jak następny, dbał o puszczę i o wszystkie zasoby naturalne w Polsce. Krajowa Izba
Odwoławcza stwierdziła, że przetarg ogłoszony
przez ministra środowiska w rządzie PO-PSL jest
obarczony istotną wadą prawną, stąd też został
on odwołany. Nie było możliwości zrealizowania
tego przetargu. Cóż tutaj więcej dodać?
Co do kompleksowych rozwiązań, to pani senator nie wyraziła, jakie miałyby to być kompleksowe
rozwiązania. Baza danych o odpadach jest wielkim
sukcesem dlatego, że uszczelnia ona cały rynek, eliminuje szarą strefę. Pracujemy w tej chwili… Jest
już zapowiedziane rozwiązanie związane z wprowadzeniem rozszerzonej odpowiedzialności producenta. To również kwestie dotyczące tego… Będą
możliwe dopłaty dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu funkcjonowania tego systemu
rozszerzonej odpowiedzialności producenta, a to,
jak sądzę, zaowocuje obniżką, a nie podnoszeniem
cen odbioru odpadów. Powinno to zaowocować
obniżką.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Widzę, że pani senator Jazłowiecka chce pogłębić swoje pytanie. Bardzo proszę.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Ja chcę odpowiedzieć panu ministrowi, ponieważ pan minister też zadał mi pytanie.
Otóż, Panie Ministrze, przed chwileczką dowiedzieliśmy się od senatora sprawozdawcy, pana
senatora Pupy, że system ten nie monitoruje informacji dotyczącej milionów ton odpadów importowanych do Polski z zagranicy. Ja rozumiem, że po
to mamy system, byśmy wiedzieli, jak wyglądają
składowiska, byśmy wiedzieli, jak tymi składowiskami zarządzać, czy budować nowe, czy zmieniać
system utylizacji odpadów, czy zmieniać na jeszcze
bardziej restrykcyjny system segregowania odpadów w domostwach, żebyśmy mogli mądrze zarządzać. Jeżeli system monitorujący nie obejmuje
wszystkich odpadów, które są składowane, to przyznam, że dla mnie to jest proteza.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Senator!
Ja uczestniczyłem w posiedzeniu Senatu od
początku rozpatrywania tego punktu i przyznam
szczerze, że nie słyszałem, aby pan senator sprawozdawca, pan senator Pupa, informował Wysoką
Izbę o tym, że system nie monitoruje milionów
ton…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak odpowiedział
na moje pytanie.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę, Pani Senator…)
…importowanych do Polski. Generalnie dementuję: jest to nieprawda. System jest szczelny. Nie ma
żadnych milionów ton. Monitoring odbywa się na
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podstawie przepisów Unii Europejskiej stosowanych wprost. W przypadku odpadów, które wymagają decyzji dotyczącej importu, ich ścieżka jest
dokładnie, że tak powiem, widoczna w systemie
importowania. Decyzje wydaje główny inspektor
ochrony środowiska. I to jest bardzo szczegółowo
na każdym etapie, niemalże na każdym kilometrze
transportu tych odpadów monitorowane.
Jest pewna grupa odpadów, tzw. neutralnych,
zielonych, surowców, które się importuje dla przetwórstwa i które nie wymagają takiego dokładnego
monitoringu.
Ale mamy dane statystyczne, Szanowni Państwo
– oficjalne, z Głównego Urzędu Statystycznego.
I chciałbym państwu powiedzieć, że w 2009 r. import odpadów do Polski wyniósł 1 milion 116… prawie 117 tysięcy t, w 2010 r. – 1 milion 16 tysięcy t,
w 2011 r. – 1 milion 600 tysięcy t. A w 2018 r. to było
434 tysiące t. Tak więc wręcz przeciwnie. W tej chwili jest pełny monitoring, jesteśmy bezpieczni, wyeliminowaliśmy niepożądane zjawisko tzw. dzikiego
importu do Polski odpadów. Wyeliminowaliśmy
też, poprzez rygorystyczne przepisy przeciwpożarowe dotyczące składowania odpadów, monitoringu, zabezpieczeń finansowych, zjawiska podpalania
składowisk. W Polsce został uporządkowany rynek
odpadów i recyklingu, przetwórstwa odpadów,
a elektroniczna baza danych o odpadach… To też
bardzo ważne. Myślę, że państwo to wiecie, ale warto
podkreślić, że to nie są żadne nowe obowiązki, które
byłyby nałożone na uczestników rynku odpadowego
i które dotychczas nie obowiązywały. Różnica jest
tylko taka, że zamiast w systemie papierowym, te
obowiązki wyrażają się w sprawozdawczości elektronicznej, w systemie BDO. Co istotne, baza danych
o odpadach w systemie elektronicznym wymusza
pewną dyscyplinę, pewien obowiązek związany
z tym, że każda karta przekazania odpadów musi
być wygenerowana, zarejestrowana w czasie rzeczywistym. Może nie do końca, bo jeżeli ktoś prowadzi przedsiębiorstwo w systemie ciągłym, to może
zaprogramować, że idzie do domu o godzinie 18.00
czy 16.00, a ta karta jest generowana np. o godzinie
5.00 czy 3.00, kiedy rzeczywiście te odpady są przekazywane. Jest to możliwe. System pozwala jednocześnie, w danej minucie i w danej sekundzie, na
rejestrację i funkcjonowanie tysięcy kart przekazania odpadów.
Na pewno jest to coś nowego. Trzeba zdawać
sobie sprawę, że każda nowość w jakiś sposób
może irytować, może denerwować, ale wierzę w to,
Drodzy Państwo, Pani Senator, że na koniec roku

2020 wszyscy będziemy z tego bardzo zadowoleni.
Bo nie chodzi o utrudnianie życia przedsiębiorcom.
Cel jest nadrzędny. Nadrzędnym celem jest bezpieczeństwo środowiska, podniesienie jakości życia
mieszkańców, uporządkowanie całej sfery związanej z gospodarką odpadami. I myślę, że per saldo na
koniec roku będziemy oceniać bardzo pozytywnie
wdrożenie i funkcjonowanie tego systemu.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Senatorem, który zada następne pytanie, jest
pan senator Janusz Gromek.
Bardzo proszę o zadanie pytania.
SENATOR
JANUSZ GROMEK
Panie Ministrze, było wiele zamieszania, szczególnie w firmach mikro i makro. Biegali i szukali,
jak rozwiązać ten problem. A w przestrzeni publicznej jest wiele niedokładnych oraz sprzecznych
ze sobą informacji na ten temat. „Urzędy marszałkowskie – to napisał człowiek, który ma firmę
Biogas Active – z różnych województw udzielają
odmiennych informacji. Urzędnicy Ministerstwa
Klimatu podobnie. Szkolenia urzędników przewidziano na drugą połowę stycznia 2020 r., a ustawa
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia”. Coś pan powie na ten temat?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny
Panie Senatorze!
Trzeba powiedzieć, że Instytut Ochrony
Środowiska przeprowadził szkolenia dla 9 tysięcy
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osób zainteresowanych z całego rynku, w tym
urzędników urzędów marszałkowskich. Jeżeli
urząd marszałkowski tak zorganizował prace –
któryś z urzędów, zakładam, że to jest wyjątek – że
szkoli urzędników dopiero w tej chwili, już po wejściu w życie tego systemu, to w tym przypadku jest
to jakiś grzech zaniechania po stronie tego urzędu
marszałkowskiego, o którym pan mówi. Poza tym
szkolenia są internetowe, mogą się odbywać w bieżącym czasie. Nie ma żadnych przeszkód, aby te
szkolenia mogły w tej chwili być realizowane.
Jest jeszcze taka ważna informacja. Rzeczywiście spotkałem się, Szanowni Państwo, w przestrzeni medialnej, a nawet w pewnych aktach
informacyjnych generowanych przez urzędy marszałkowskie z nieprawdziwą informacją. Jeden
z urzędów marszałkowskich poinformował kurię
biskupią czy też parafie w jednym z województw,
jak dla przykładu informuję tutaj Wysoką Izbę, że…
(Senator Janusz Gromek: Ale się narozrabiało…)
To jest istotna informacja. Poinformował o tym,
że te parafie, które mają w swoich zasobach cmentarze parafialne, muszą się rejestrować w systemie
bazy o odpadach. Proszę państwa, w moim przekonaniu jest to działanie antypaństwowe, w pewnym sensie nawet niszczące zaufanie społeczne
do instytucji państwa jako całości. Nie ma takiego obowiązku. Wszystkie cmentarze – komunalne, parafialne – funkcjonują w systemie odpadów
komunalnych i nie mają obowiązku rejestrować
się w systemie bazy danych o odpadach. Stąd też
myślę, że… Zrzuciłbym to może na karb tego, że
jest to coś nowego i jeszcze nie wszystkie urzędy
marszałkowskie mają pełną wiedzę. Ale niebawem, jak sądzę, cały rynek będzie funkcjonował
profesjonalnie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pytanie zada teraz pan senator Stanisław
Gawłowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Dziękuję bardzo.
Jedno sprostowanie na początek. Panie Ministrze, warto przekazywać Wysokiej Izbie prawdziwe dane. Pan nie musi się posługiwać danymi GUS,

pan powinien posługiwać się danymi Głównego
Inspektoratu Ochrony Środowiska, bo to ta instytucja wydaje zgodę na import odpadów do Polski.
A jak mi wiadomo, w 2015 r., na koniec rządów
Platformy, wydano tych zgód na ok. 150 tysięcy t,
a na koniec 2019 r. – na trochę ponad 460 tysięcy t
rocznie. Warto, żeby pan Wysoką Izbę informował
o prawdziwych danych, które do czegokolwiek są
potrzebne, a nie o danych statystycznych, które
się panu przydają tylko i wyłącznie do tej debaty.
To są dane, Panie Ministrze, udzielone… Nie musi
pan też kręcić głową. To są informacje udzielone
przez ministra w odpowiedzi na interpelacje. Ale
nie chcę marnować czasu, bo chciałbym zadać kilka
pytań. Pozwolę sobie jeszcze zabrać głos w dyskusji, oczywiście jeżeli pan marszałek pozwoli.
Po pierwsze, powiedział pan o dyktacie cenowym w tej części dotyczącej przedsiębiorców prywatnych. Na szczęście zdążył pan wyjaśnić, że te
przedsiębiorstwa prywatne powstały tak naprawdę
na skutek prywatyzacji firm komunalnych. Nie dopowiedział pan tylko, że 60% rynku przewozowego w części dotyczącej odpadów powstało właśnie
w taki sposób, poprzez prywatyzację przedsiębiorstw komunalnych w różnych częściach Polski.
I uwaga: prywatyzowane to było przez różnych ludzi, również tych związanych z PiS, żeby sprawa
była jasna. Chciałbym zapytać, na jak długi okres
są zawierane te umowy pomiędzy firmami prywatnymi a gminami, które na mocy ustawy miały
obowiązek w trybie przetargu wybierać te firmy.
I czy pan ma wiedzę o jakiejkolwiek zmowie cenowej? A jeżeli tak, to czy podejmował pan bądź
czy podejmowali pana poprzednicy jakiekolwiek
działania dotyczące tej zmowy cenowej? To jest,
przypomnę, niezgodne z prawem. To po pierwsze.
Po drugie, powiedział pan, Panie Ministrze,
o tym, że przedsiębiorcy mieli obowiązek wpisać
się do bazy danych odpadowych do 24 lipca 2018 r.
To rzeczywiście jest prawdziwa informacja. Ale
w grudniu – nie w grudniu 2018 r. ani nie 2017 r.,
tylko 2019 r. – nowelizowaliście rozporządzenie,
które określało grupę firm i przedsiębiorców, którzy muszą się wpisać. Chciałbym zapytać.… Już nie
pytam, ile daliście czasu, bo daliście 3 dni. To było
przed samym Bożym Narodzeniem. Większość
przedsiębiorców nie zdążyła zauważyć, że w ogóle
była nowelizacja rozporządzenia. Samo rozporządzenie zostało podpisane chyba 30 grudnia. A więc
to było robione absolutnie na rympał, to było takie ratowanie sytuacji, żeby baza danych odpadowych, którą pan tak wychwala, że wszystko działa
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i wszystko jest cacy, mogła wystartować. Ale część
przedsiębiorców, która została zwolniona na mocy
tego rozporządzenia, wpisała się do tej bazy danych odpadowych. To niech mi pan powie, jak oni
się teraz mają wypisać. Bo oni już nie muszą, a się
wpisali. Niech pan wyjaśni, w jaki sposób ci przedsiębiorcy mają ten problem rozwiązać. Bo są daleko idące konsekwencje wpisania się do tejże bazy
danych odpadowych.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, ja najmocniej przepraszam,
ale regulamin jest precyzyjny i mowa tam o 1 minucie. Ja jestem bardzo liberalny i pozwalam każdemu, z każdej strony, na przedłużanie tego czasu,
ale naprawdę nie można tego mojego liberalizmu
narażać na nadmierne rozciąganie.
(Senator Janina Sagatowska: Brawo, Panie
Marszałku.)
(Senator Stanisław Gawłowski: Panie Marszałku, wypowiem się w części już swobodnej.)
Ma pan senator przecież możliwość zabrania
głosu w dyskusji, o co bardzo proszę.
Bardzo, Panie Ministrze, proszę o odpowiedź
na pytanie.
(Senator Józef Łyczak: Dziękujemy.)
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Ja przekazałem informację statystyczną
z Głównego Urzędu Statystycznego, ale w Głównym
Urzędzie Statystycznym te dane pochodzą od głównego inspektora ochrony środowiska, tak więc to są
dokładnie te dane, o które pan senator pyta. To są
dane z GIOŚ, one są ujawnione i można się z nimi
zapoznać też w urzędzie statystycznym.
(Senator Stanisław Gawłowski: To ile było
w 2015 r.?)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę o zachowanie spokoju.)
A odnosząc się tutaj do pytań pana senatora o dyktat cenowy… Niestety, to nastąpiło. Taka
sytuacja miała miejsce, obiektywnie rzecz biorąc.

Firmy komunalne, które zostały skomercjalizowane i sprywatyzowane… Bez względu na to, jakie kto
miał sympatie, poglądy polityczne i zapatrywania
ideowe, skoro takie rozwiązanie ustawowe Sejm
Rzeczypospolitej przyjął i stało się to prawem obowiązującym, to in-house musiały konkurować na
rynku na równych prawach z przedsiębiorcami
prywatnymi. I dlatego też wiele samorządów, jednostek samorządu terytorialnego dokonało prywatyzacji tych przedsiębiorstw. Ale, co istotne, proszę
zwrócić uwagę, kto stał się właścicielem tychże
przedsiębiorstw. W zdecydowanej większości są
to duże koncerny międzynarodowe, a nie małe
firmy lokalne. I zgodnie z orzecznictwem Urzędu
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który potwierdził… Te orzeczenia są dostępne w systemie
UOKiK. Potwierdzono tam powstawanie oligopoli, monopoli, zmów cenowych. To wszystko
oddziaływało bardzo negatywnie na cały rynek.
Spowodowało to, wraz z regionalizacją, Szanowni
Państwo, że ceny odpadów rosły, bo przedsiębiorcy
dzielili między siebie rynek.
Jakie działania podejmował minister środowiska? Podjął takie działanie, że zainicjował nowelizację ustawy i w 2016 r. została przywrócona
instytucja in-house. Ale co się stało… Pan senator pytał, na jaki okres były zawierane umowy na
odbiór odpadów. Do 4 lat. Zgodnie z ustawą – do
4 lat. Przy czym w sytuacji, kiedy… Zdają sobie państwo sprawę, 4 lata to bardzo długi czas dla takiego
przedsiębiorstwa, które do tej pory działało bardzo
wąsko, tylko w rynku odbioru, składowania bądź
też recyklingu i przetwarzania odpadów. I wiele
z tych przedsiębiorstw straciło podstawy funkcjonowania. Dlatego wiele samorządów dopiero w tej
chwili żmudnie – ja to mówiłem na początku mojej
wypowiedzi – sukcesywnie i powoli, albo indywidualnie, albo jako związki gmin, odbudowuje coś
na kształt przedsiębiorstwa in-house, które pozwoli po minimalnych kosztach… Bo przecież jednostki komunalne z założenia są przedsiębiorstwami,
które nie są nastawione na zysk, tylko na misję, na
służbę dla lokalnej wspólnoty samorządowej.
Rok 2019, grudzień, wychodzi rozporządzenie,
są 3 dni na konsultacje. Drodzy Państwo, przepisy w tym rozporządzeniu zmierzały w takim kierunku, aby drobni przedsiębiorcy, dla przykładu
zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, które produkują niewielką ilość odpadów… Tutaj wybraliśmy
taki kierunek, aby ci drobni przedsiębiorcy, którzy
są szczegółowo opisani w tymże rozporządzeniu,
zostali wykreśleni z obowiązku wpisywania się
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do bazy danych odpadowych. Myślę, że to jest rozwiązanie na korzyść, a nie rozwiązanie utrudniające życie, stąd też krótki czas na konsultacje nie ma
tu większego znaczenia, bo to jest korzystne rozwiązanie, które pozytywnie oddziałuje na funkcjonowanie rynku. Poza tym te drobne odpady, które
generują ci przedsiębiorcy, można zbierać również
w innym systemie, tak jak świetlówki można oddać
do sklepu czy w innym punkcie, który jest wyspecjalizowany w odbiorze takich odpadów.
Cóż jeszcze? Tutaj pan senator pytał o to, jak
oni się wpisali. Bardzo prosto, jest pewien moduł,
przedsiębiorca może złożyć wniosek o wykreślenie
z bazy danych odpadowych i tenże przedsiębiorca
zgodnie ze swoim wnioskiem zostanie z niej wykreślony. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Halinę Biedę.
SENATOR
HALINA BIEDA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja tylko w celu uzupełnienia moich pytań, które zadałam na posiedzeniu komisji. Jeśli chodzi
o niektóre zakładki, to nie zawsze one są dobrze
doprecyzowane w ustawie i są pewne rozbieżności. Czy uwagi można zgłaszać do ministerstwa, do
instytucji przygotowującej, czyli w tym przypadku
do Instytutu Ochrony Środowiska? Jak rozumiem
– tak wynika z tego, co pan minister mówi – skoro
jest to etap wdrożeniowy, to jeszcze widzicie państwo taką możliwość, żeby pewne sprawy doprecyzować i poprawić, tak? To jest moje pierwsze
pytanie.
Drugie. Co się stanie, jeśli do 30 czerwca, a do
tego czasu został przedłużony termin, kiedy można
składać wniosek i papierowo, i przez system BDO,
nie wszystkie firmy się zarejestrują? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jesteśmy zobowiązani, jako instytucje państwa,
do budowania zaufania społecznego, więc dialog
jest cały czas możliwy. Wnioski de lege ferenda
wynikające z praktyki można zgłaszać. Tutaj bardzo doceniam inicjatywę pana przewodniczącego,
senatora Zdzisława Pupy, aby 4 lutego odbyło się
spotkanie całej branży, interesariuszy, którzy mogliby na ten temat jeszcze rozmawiać. Co prawda
legislacja na dzień dzisiejszy w kontekście bazy danych o odpadach jest skończona… Jesteśmy jeszcze
w trakcie procesu legislacyjnego, ale jeśli chodzi
o samo przedłożenie, to jest ona skończona. Jednak
nie oznacza to, że nie możemy udoskonalić systemu. Wszystkie wnioski, które będą zgromadzone,
przedłożone do Instytutu Ochrony Środowiska
bądź bezpośrednio do Ministerstwa Klimatu, będą
analizowane i poddane weryfikacji w zakresie prawa unijnego. Jeśli zajdzie taka potrzeba, to będzie
się to wiązało z kolejną nowelizacją ustawy, ale…
Proszę państwa, ja to mówię w poczuciu dobrej
woli, chodzi o to, żebyśmy tworzyli dobre prawo.
Pamiętajmy o tym, że tak naprawdę jesteśmy pionierem, prekursorem. W Europie to jest system,
który jest pewnego rodzaju nowością, wprowadzamy w Polsce system, który do tej pory nigdzie
w Europie nie funkcjonuje. Myślę, że w tym roku,
w roku 2020, doprowadzimy do tego, że wszystkie
ewentualne nieścisłości, jeżeli takie są, a w odbiorze przedsiębiorców… No, nastawiamy się… słuchamy tych głosów, one są dla nas niesłychanie ważne.
To nie jest tak, że chcemy kogokolwiek obarczać
winą, nawet jeżeli, obiektywnie rzecz biorąc, wina
leży po czyjejś stronie, bo ktoś się nie zarejestrował,
bo ma zły program, ma zbyt słaby sprzęt. Chcemy
doprowadzić do tego, aby system prawny, system
faktyczny w postaci elektronicznej bazy danych
o odpadach funkcjonował jak najlepiej, i myślę,
że to jest w zakresie naszych możliwości, jest to
możliwe. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Następnie proszę o zadanie pytania pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przed chwilą usłyszałem tutaj niesprostowane
stwierdzenie, że to jakoby ministrowie zniszczyli Puszczę Białowieską. Kto albo co tak naprawdę
zniszczyło puszczę: ministrowie czy korniki?
(Wesołość na sali)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Chciałbym przypomnieć, że pytania, zgodnie z regulaminem, który przed chwilą dokładnie
przedstawiłem, mogą dotyczyć ustawy będącej
przedmiotem obrad. Niemniej, ponieważ różne
strony nadużywały tego dzisiaj, ja absolutnie nie
uchylam pana pytania, tylko proszę pana ministra
o udzielenie na nie odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, proszę państwa, ja starałem się
grzecznie, dyplomatycznie, z uznaniem o wszystkich kolejnych ministrach wyrażać, więc, jak sądzę, ministrowie środowiska, którzy pracowali
w poczuciu odpowiedzialności za dobro wspólne,
również zasoby naturalne, zarówno za czasów
rządu PO-PSL, jak i później, za czasów Prawa
i Sprawiedliwości, czynili to w najlepszej wierze
i z najlepszymi w danym czasie rezultatami.
A odnosząc się bezpośrednio do pytania pana
senatora, powiem tak: w moim głębokim przekonaniu – to jest obiektywna obserwacja – to działalność korników doprowadziła do zniszczenia
puszczy. Dyskusyjna jest kwestia, jakie działania
powinniśmy podejmować i jak należy klasyfikować
tę puszczę, czy tam ingerencja ludzka jest możliwa, wskazana, czy też nie. Bo w perspektywie kolejnych kilkudziesięciu, 100 lat może się okazać,
że brak interwencji człowieka w zakresie gospodarowania, zabezpieczenia puszczy przed naturalnym zagrożeniem, w tym przypadku ze strony
korników, może doprowadzić do tego, że tej puszczy po prostu nie będzie.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Ministrze, pan zainspirował mnie swoją wypowiedzią do zadania pytania, bo powiedział
pan, że w Polsce uporządkowaliście rynek odpadów, że nie chcecie obarczać winą kogokolwiek,
czytaj: ministerstwo za tę sytuację nie odpowiada,
palcem nie wskażemy, kto odpowiada.
Jestem troszkę zaskoczony, bo kiedy ktoś przychodzi z nowelizacją w styczniu w kontekście
obowiązków, które były do końca roku, ale poprzedniego, to trudno mówić tutaj o uporządkowaniu chaosu. I oczywiście tę nowelizację trudno
nazwać dobrze przygotowaną w takich okolicznościach, w kontekście tego obowiązku dotyczącego
bazy danych odpadów. Ale dzisiaj nie ma wyboru,
trzeba przyjąć tę nowelizację, w przeciwnym razie
będziemy mieli jeszcze większy chaos.
W takim razie ja, żeby troszkę uprzedzić sytuację, żeby pan miał szansę z większym wyprzedzeniem o kolejnych planach ministerstwa
powiedzieć, żeby np. przedsiębiorcy nie dowiadywali się 3 dni wcześniej o nowych obowiązkach
na nich nałożonych albo o planach ministerstwa,
chciałbym pana zapytać, w kontekście rozwiązywania problemów z gospodarką odpadami, co
– jak wiemy – jest kluczowe, jeśli chodzi o system przetwarzania odpadów czy termicznego
ich unieszkodliwiania: czy ministerstwo planuje
wspieranie nowych instalacji przetwórczych odpadów oraz wsparcie dla instalacji unieszkodliwiania termicznego odpadów? Proszę to pytanie
potraktować jako niezwykłą szansę uprzedzenia
o planach ministerstwa.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Dziękuję.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie
Senatorze!
Pierwsza informacja – myślę, że pan senator
doskonale o tym wie – jest to przedłożenie poselskie. Był to poselski projekt ustawy, ale akceptowany przez ministra klimatu. I trzeba też powiedzieć,
że ustawa, jeżeli zostanie przyjęta przez Wysoką
Izbę i podpisana przez pana prezydenta, stanie się
obowiązującym prawem i wejdzie w życie dzień
po przyjęciu, ale z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r. Stąd też nie przewidujemy, aby nastąpiła jakakolwiek luka prawna w zakresie ciągłości
przepisów.
Pewnego rodzaju odpowiedzią na pytanie pana
senatora może być to, że to jest kwestia pewnej filozofii, odpowiedzialności za to, co się dzieje. Czyli
jeżeli rynek reaguje, z różnych względów… Tak jak
powiedziałem wcześniej, przedsiębiorcy mieli obowiązek zarejestrowania się w bazie danych o odpadach do dnia 24 lipca 2018 r., ale wielu z nich tego
nie zrobiło. Trudno mi się za tych przedsiębiorców tłumaczyć, trudno wyjaśnić, dlaczego tak się
stało. Ale skoro ten fakt zaistniał, to nie możemy
go lekceważyć. Dlatego też akceptujemy wniosek
posłów wnioskodawców i popieramy tę nowelizację zmierzającą do tego, żeby nie pozostawić
samych tych, którzy – jak by to powiedzieć delikatnie? – przez pewnego pana premiera w innej sytuacji zostali skwitowani tak: trzeba było się
ubezpieczyć. My słuchamy głosu społeczeństwa,
słuchamy głosu przedsiębiorców, którzy z różnych
względów – ze swojej winy, nie ze swojej winy
– nie dokonali tej rejestracji. Dlatego też na bieżąco… W danym czasie nastąpiła reakcja posłów
wnioskodawców – w tym przypadku posłów
Prawa i Sprawiedliwości – i akceptacja tego wniosku ze strony Ministerstwa Klimatu.
Ważną informacją, która rzuca nowe światło
– dla niektórych z państwa, bo większość z państwa doskonale o tym wie – na funkcjonowanie
systemu w bazie danych o odpadach, jest to, że dzisiaj nie mamy już, jako interesariusze, obowiązku
rejestrować się poprzez złożenie wniosku o rejestrację do urzędu marszałkowskiego. Nie ma już
więc blokady takich wniosków na etapie obróbki
urzędniczej w urzędach marszałkowskich, ponieważ te wnioski można składać indywidualnie drogą

elektroniczną bezpośrednio do systemu bazy danych o odpadach. Dzięki temu mamy pewność co
do daty, kiedy ktoś złoży taki wniosek do systemu.
A odpowiadając na pytanie pana senatora dotyczące przetwarzania, unieszkodliwiania… Myślę,
że państwo zgodzą się ze mną, że powinniśmy, jako
gospodarka, jako państwo, zmierzać do gospodarki
o obiegu zamkniętym. Co to oznacza? Chodzi o to,
że w ramach tzw. spalania czy unieszkodliwiania,
jak pan senator to..
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pytanie było
takie: czy państwo planują spalić te…)
…delikatnie nazwał, dochodzi do zaburzenia gospodarki o obiegu zamkniętym. A tutaj chodzi o recykling, o odzysk, o spowodowanie, że będziemy
korzystać z odpadów jako surowca do przetwórstwa, te zaś odpady, których nie będziemy mogli
przetwarzać, powinny być wykorzystane w inny
sposób, chociażby w biogazowniach do wytwarzania energii, ale powinno to się odbywać w takim systemie, który będzie generował pozytywne
impulsy dla biznesu, dla funkcjonowania szeroko
rozumianego systemu energetycznego, także w odniesieniu do gospodarki odpadami, i będzie przyjazny dla środowiska. Spalanie odpadów nie jest
najlepszym rozwiązaniem, aczkolwiek w ramach
najnowszych rozwiązań technologicznych, udoskonalonej pirolizy czy też w innych rozwiązaniach…
Wszystko jest kwestią dyskusyjną.
Na pewno będzie wsparcie dla nowych rozwiązań technologicznych – jestem o tym głęboko przekonany – zarówno w ramach systemu,
który za chwileczkę zaproponujemy, tj. systemu
rozszerzonej odpowiedzialności producenta, ale
także, Drodzy Państwo, w ramach nowej polityki klimatyczno-energetycznej, nad którą w tej
chwili pracujemy, którą przygotowujemy. Ona będzie korespondowała z nowym, zielonym ładem
europejskim, z nową polityką klimatyczną Unii
Europejskiej. Jak wiemy, bardzo duże środki w ramach Just Transition Fund zostaną przeznaczone
na modernizację całego systemu energetycznego
i politykę klimatyczną w Polsce – jak słyszymy dzisiaj w doniesieniach medialnych, będą to środki
rzędu 1/4 środków przewidzianego budżetu. Jestem
przekonany, że spora część środków będzie przekazana również na obszar związany z gospodarką
odpadami, także na terenach wiejskich, obszarach
wiejskich, bo także w rolnictwie są generowane
odpady. Po uzyskaniu wsparcia finansowego będziemy mogli je zagospodarować, z pozytywnym
skutkiem dla systemu energetycznego, w ramach
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wytwarzania chociażby biogazów, biopaliw itp.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Następnie bardzo proszę o zadanie pytania
pana senatora Kazimierza Kleinę. Bardzo proszę.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
W swoim wystąpieniu mówił pan o tym, że
firmy komunalne, które zajmują się odbiorem
odpadów od gospodarstw domowych, od przedsiębiorców, są bardziej efektywne i tańsze niż prywatne firmy, że tak jest najczęściej i że w związku
z tym państwo będziecie zachęcali do tego, aby takie firmy zastępowały firmy prywatne. Czy państwo w ministerstwie przeanalizowaliście, czy
rzeczywiście tak jest? Bo ja się potrudziłem trochę i zacząłem analizować sytuację w kilku gminach, gdzie także nastąpił radykalny wzrost opłat
za wywóz odpadów.
Powiem na przykładzie małej gminy, miasta
Łeby nad morzem, turystycznego miasteczka.
Jeszcze w ubiegłym roku wywóz odpadów zmieszanych kosztował firmę dowożącą śmieci na
wysypisko 230 zł/t. W tym roku wysypisko ustaliło cenę 490 zł/t i np. cena za styropian wzrosła
z dwustu kilkudziesięciu złotych do 1 tysiąca 700 zł.
To są wszystko ceny, które są narzucane przez
wysypisko, które jest komunalne, czyli publiczne.
Oczywiście wysypiska także mówią, że to nie ich
wina, że te ceny wynikają z tego, że ustawą lub rozporządzeniami narzucone zostały różnego rodzaju opłaty na rzecz funduszu ochrony środowiska,
urzędu marszałkowskiego itd., itd.
Ceny za odbiór odpadów wzrosły w wielu gminach o ponad 100%. Czy analizowaliście państwo,
czy to jest efekt tego, że rynek jest zdominowany
przez prywatne firmy wywozowe? Podam przykład Łeby, tam jest mała prywatna firma, 12 osób
jest zatrudnionych. Jak zostanie utworzona firma
komunalna, to – jesteśmy tego w 100% pewni – będzie tych ludzi zdecydowanie więcej, bo przybędzie
sekretarek itd. Dzisiaj właściciel sam wykonuje
wszystkie prace. A więc pytam o to, w jaki sposób…

Czy państwo analizowaliście, czy wzrost cen odbioru odpadów komunalnych – segregowanych i niesegregowanych, różnego rodzaju – w tym roku
w stosunku do roku ubiegłego nie wynika ze zmowy odbiorców, ale z opłat, które zostały wygenerowane z powodu różnego rodzaju przepisów prawa?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o odpowiedź pana ministra.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Trzeba powiedzieć, że szerszy pogląd na funkcjonowanie rynku daje nam raport Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów opracowany na podstawie gospodarki odpadami realizowanej w 300
gminach. Tak, tam znajdziemy pełniejszy obraz.
Zakładam, że pan senator na pewno przekazuje
informacje zgodne z prawdą, że są takie przykłady, o których pan wspomniał, że te ceny radykalnie wzrosły, ale proszę wziąć pod uwagę również
kwestie dotyczące wzrostu opłaty marszałkowskiej.
Ja chciałbym państwu przypomnieć… Tutaj pan senator Kwiatkowski pytał mnie, czy ja nie dostrzegam winnego. Staram się nie dostrzegać winnego,
nie szukać winnych w przeszłości, tylko realizować
to, z czym przyszło nam się mierzyć, ale, proszę
państwa, w 2014 r. to rząd Platformy Obywatelskiej
i Polskiego Stronnictwa Ludowego zgodził się
na podwyższenie opłat środowiskowych.
(Senator Kazimierz Kleina: Wprowadzono
w 2017 r.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę…)
Ale te ceny, te opłaty środowiskowe, tzw. opłaty
marszałkowskie, wzrastają rok do roku. Ja przypomnę państwu, że to się wiązało…
(Senator Kazimierz Kleina: Rok do roku, okej,
ale nie o 100%.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, nie udzieliłem panu głosu.)
…że to było związane, Drodzy Państwo, z funduszami spójności, o które Polska występowała
do Komisji Europejskiej. W 2014 r. zaczynała się
nowa perspektywa finansowa, budżetowa Unii
Europejskiej i to było tym warunkiem, aby
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w ramach polityki unijnej przyznać nam, duże
co prawda, środki na modernizację systemu gospodarki odpadami. Pamiętają państwo, że kiedyś wygodniej było… Może troszeczkę z lenistwa,
może jeszcze z braku pewnej praktyki, z braku systemu, wiele podmiotów prywatnych i jednostek
samorządu terytorialnego wolało złożyć odpady
na składowisku – przepraszam za kolokwializm
– w tzw. dziurze, i te odpady są tam po prostu składowane przez następne kilkadziesiąt lat.
System unijny i środki przeznaczone z Funduszu Spójności w wysokości 1,3 miliarda euro zostały przeznaczone właśnie na tworzenie instalacji do recyklingu, do przetwórstwa, żebyśmy tego
nie składowali, tylko żeby odpady stanowiły surowiec, też na zorganizowanie systemu na zasadzie
gospodarki o obiegu zamkniętym, wprowadzenie
całego systemu edukacyjnego związanego z segregacją odpadów, z przetwórstwem odpadów. Są pozytywne skutki, ale jednocześnie spowodowało to
wzrost cen za odbiór odpadów, bo te opłaty marszałkowskie doprowadziły do tego, że – na zasadzie
polityki kija i marchewki – z jednej strony mamy
dotacje, mamy możliwość ubiegania się o środki na
organizowanie profesjonalnego rynku gospodarki
odpadami, ale z drugiej strony ponosimy opłaty za
korzystanie ze środowiska, za składowanie odpadów. Tak więc żeby ich nie składować… Jednak opłaty marszałkowskie wymuszały rok do roku wzrost
cen. Na to się nałożyła regionalizacja, na to się nałożyła likwidacja przedsiębiorstw in-housowych,
komunalnych. Być może jest to pewnego rodzaju
ciąg zdarzeń, który w tej chwili skutkuje takim podniesieniem cen w Łebie, o jakim pan senator mówił.
Na pewno wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producenta i już dzisiaj możliwości
korzystania przez samorządy ze sprzedaży odpadów po segregacji, czyli możliwości sprzedaży
i uzyskiwania z tego tytułu dochodów, powinny powodować w gminach mechanizm obniżki cen za
gospodarowanie odpadami, a na pewno zatrzymania podwyższania tych cen. Jak i dlaczego w Łebie
tak się dzieje? Musielibyśmy, Panie Senatorze,
szczegółowo przeanalizować ten indywidualny
przypadek.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Jadwigę Rotnicką, którą chciałbym jednocześnie

bardzo przeprosić. Myśmy mylnie zinterpretowali
pani zgłoszenie…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Że ja chciałam do
dyskusji…)
…jako zgłoszenie do dyskusji. Bardzo panią
przepraszam i proszę o zadanie pytania.
SENATOR
JADWIGA ROTNICKA
Nie musi pan przepraszać, Panie Marszałku, bo
niedostrzeżenie mnie lub złe zrozumienie zaowocowało tym, że wysłuchałam przedstawionych już
pytań do pana ministra i dzięki temu mam poszerzoną wiedzę, więc zadam tylko 2 krótkie pytania.
Mianowicie ustawa przewiduje także pewne sankcje, pewne kary za niezgłoszenie się do
bazy danych gospodarki odpadami. Ja rozumiem,
że jest pewnego rodzaju abolicja, obejmująca zarówno podmioty, które nie zgłosiły się do tego
systemu, jak i te, które mają pewne trudności, bo
będąc członkiem Komisji Środowiska i przysłuchując się dyskusji, zwłaszcza głosom ze strony przedsiębiorców, odniosłam wrażenie, może mylne, że
jednak ten system nie funkcjonuje, ale chyba nie
jako cały system, tylko u nich jest jakieś takie wewnętrzne ograniczenie. Czy należy rozumieć, że
do 30 czerwca 2020 r. wszystko będzie załatwione
pozytywnie? To jedno.
I drugie pytanie, krótkie. Czy ministerstwo ma
informację, jaka jest liczba czy jaki jest potencjał
tych podmiotów, które nie zgłosiły się do bazy danych odpadowych? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator, także za dyscyplinę czasową.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani
Senator!
Obecnie w systemie BDO zarejestrowanych jest
ok. 190 tysięcy podmiotów. Są to przede wszystkim duże podmioty, profesjonalne, zarówno te,
które generują czy produkują odpady, wytwarzają
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odpady, jak i te, które zajmują się odbiorem, recyklingiem, przetwórstwem, składowaniem odpadów. Ci, którzy się nie zarejestrowali, to przede
wszystkim drobni przedsiębiorcy, w przeważającej większości, w naszej ocenie tak to jest. Trudno
oszacować, ilu tych przedsiębiorców jeszcze dzisiaj
się nie zarejestrowało, nie chciałbym podawać żadnej liczby. Ale chcę powiedzieć, że na pewno naszą
intencją jest daleko idąca pomoc, organizacja rynku, uszczelnienie rynku, zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie obrotu odpadami, bezpieczeństwa
środowiska, zapewnienie wyższego komfortu życia
Polaków. Chcielibyśmy, i takie też sugestie… Nie
możemy dokonywać – proszę wybaczyć określenie
– ręcznego sterowania. Przedstawiciele instytucji,
inspektorzy ochrony środowiska, którzy monitorują, kontrolują, będą w pierwszej kolejności pouczać.
To będą pouczenia, a nie kary finansowe.
Z tego miejsca chciałbym również zaapelować
do wszystkich przedsiębiorców. Z uwagi na wspólny interes społeczny, któremu dedykowane jest
to rozwiązanie legislacyjne, baza danych o odpadach, zróbmy wszystko, co możemy, mobilizujmy
się nawzajem, jeden drugiego. Instytut Ochrony
Środowiska jest praktycznie bez przerwy do państwa dyspozycji. My w Ministerstwie Klimatu chętnie zorganizujemy kolejne spotkania. Pan senator
Pupa też wyszedł z taką inicjatywą.
Myślę, że nam wszystkim zależy na tym, aby
ten rynek był bezpieczny, aby do Polski nie były
importowane nielegalne odpady, aby szarą strefę wyeliminować, i, co najważniejsze, żeby ci, którzy na co dzień zajmują się gospodarką odpadami,
mieli spokojny sen, żeby mogli prowadzić swój biznes, prowadzić tę działalność w taki sposób, żeby
nie zastanawiać się późno w nocy, czy wykonali
wszystkie czynności.
Ta baza jest naprawdę dobrze skonstruowana.
Ja jestem o tym głęboko przekonany. Obserwując,
jak funkcjonuje baza w Instytucie Ochrony
Środowiska… Jest to intuicyjne. Zamierzamy
udzielać wszelkiej, daleko idącej pomocy.
Są nawet dalej idące propozycje z naszej strony. Była zaproponowana poprawka, przejęta przez
senatora Pupę, jeżeli chodzi o sprawozdawczość.
Pani senator mówi o 30 czerwca – to jest ewidencja.
Do 30 czerwca wydłużamy możliwość równoległego korzystania z tzw. systemu papierowego.
Terminy dotyczące sprawozdawczości w przedłożeniu do Wysokiej Izby, do Senatu zostały wydłużone po to, żeby wszyscy mogli się tego nauczyć, żeby
mogli bezpiecznie funkcjonować w całym systemie.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Do pytania zapisał się jeszcze pan senator
Stanisław Lamczyk.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Każdy kraj, który ma prawidłową gospodarkę odpadami, wyznacza sobie cele. Ja właściwie
nie słyszałem od pana ministra, jakie cele wyznaczyła sobie Polska. Mam na myśli takie cele jak…
Ile procent mniej odpadów ma iść na składowiska?
Według Eurostatu w ostatnim roku było to 55%.
Ile więcej odpadów ma iść do spalarni? Jak wiadomo, budujemy w Polsce spalarnie. Ile ich się buduje? Jaki procent odpadów ma iść do spalarni i do
recyklingu?
Wreszcie: jak załatwiono sprawę marnowania żywności w restauracjach i w hotelach? To też
jest problem. To jest duży problem i nie zawsze
jest to właściwie rozwiązywane. Te cele są bardzo
istotne, bo przekaz medialny… To działa na opinię
publiczną.
Jaki jest cel dotyczący redukcji odpadów? Kraje
szanujące się potrafią rozmawiać z producentami
opakowań o tym, żeby była redukcja opakowań.
Cena to jest, Panie Ministrze, drugi problem.
Cena w tym roku najbardziej urosła. Z Kaszub,
z powiatów kościerskiego, kartuskiego czy bydgoskiego, mam informacje, że właśnie w tym roku
cena najbardziej poszła do góry.
Pan mówi o opcji in-house. To jest bardzo istotne. Wzrost opłaty marszałkowskiej też z czegoś
wynika. Planowane jest podniesienie najniższego wynagrodzenia. Planuje się je podnieść w ciągu
chyba 2 czy 3 lat do 4 tysięcy zł. To są bardzo ważne elementy i one też wpłynęły na wysokość cen.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
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SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cele, o które pan senator pyta, wynikają z prawa Unii Europejskiej, bezpośrednio z dyrektyw.
Polska przyjmuje takie cele. Do roku 2020 – a więc
w tym roku – to jest cel 50%, a do roku 2035 wynosi
65%. Jeżeli chodzi o składowanie, to do roku 2035
jest cel na poziomie 10%; chodzi tu o te odpady,
które już nie są możliwe do przetworzenia, do odzyskania. Zakładamy, że w 2035 r. będzie osiągnięty
cel na poziomie 10%. Jeżeli chodzi o…
(Głos z sali: A spalanie?)
Nie ma celu unijnego w zakresie spalania
odpadów.
(Głos z sali: 13% za ostatni rok…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę…)
W Polsce przyjęliśmy cel na poziomie 30%
w zakresie spalania, jednak prawo Unii Europejskiej nie narzuca bezpośrednio takiego limitu czy
celu.
(Rozmowy na sali)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Do pytania zapisał się jeszcze pan senator
Ryszard Bober.
Ja wiem, że…
(Rozmowy na sali)
Pani wybaczy, Pani Senator, ale ponieważ pani
już dwukrotnie zadawała pytanie, pozwoliłem sobie umieścić panią na końcu listy.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
RYSZARD BOBER
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
W celu obrony dobrego imienia samorządu województw powiem, Panie Ministrze, że samorządy województw nigdy nie ustalały sobie wysokości
opłat. One tylko realizują to, co jest ustalone w ministerstwie. A w ramach wystawiania…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska: No nie…)

No, ale to proszę, żeby wypowiadał się pan precyzyjnie i zgodnie z prawdą, a nie tak ad hoc, obciążając samorządy województw za wzrost cen za
płatności związane z korzystaniem…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę o zadanie pytania.)
Ja tylko w kwestii sprostowania, już nie chcę
przedłużać, naprawdę…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale, Panie
Senatorze, sprostować można tylko własną wypowiedź, która została źle zrozumiana, a pan senator
się nie wypowiadał.)
Wypowiedź pana ministra… Przepraszam.
Dobrze. To niech pan minister odniesie się, czy
prawdą jest…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze…)
Czy prawdą jest, że samorządy województw samowolnie ustalały sobie wysokość składek pobieranych z tytułu użytkowania środowiska w stosunku
do przedsiębiorców? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za zadanie
pytania.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze!
Nie jest prawdą, że samorządy województw
samowolnie ustalały stawki dotyczące tzw. opłaty marszałkowskiej. Jednak żadnej takiej złej
opinii nie zawarłem w mojej wypowiedzi. Jeżeli
pan senator tak zrozumiał, to zupełnie opacznie.
Nie obciążałem tym urzędów marszałkowskich.
To, co mówiłem, było w kontekście… Bo wcześniej
było tutaj zadawane pytanie dotyczące szkoleń.
Pan senator chyba mówił o tym, że szkolenia są
zaplanowane na styczeń, a ustawa weszła w życie
od 1 stycznia. Było bardzo dużo szkoleń, we wszystkich województwach fizycznie zostało przeszkolonych 9 tysięcy osób, a niezależnie od tego jest
możliwość uczestnictwa w szkoleniach drogą internetową. I one się odbywają na bieżąco.
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę o zadanie pytania panią senator Danutę
Jazłowiecką.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, cieszę się, że pan sprostował błędną odpowiedź ze strony pana senatora
Pupy, że system nie monitoruje odpadów z zagranicy. I muszę panu powiedzieć… Cieszę się też,
że pan potwierdził, że rzeczywiście za rządów
Prawa i Sprawiedliwości dotarły do Polski miliony odpadów z zagranicy. Przeanalizowałam tę sytuację pod kątem procentowym. Otóż okazuje się,
że w 2016 r. w całej sumie odpadów z Polski, tych
wytwarzanych w Polsce i tych z zagranicy, 70%
było z zagranicy. W 2017 r. 50% było z zagranicy. Są to nieprawdopodobne ilości. Nawet gdyby
to nie były miliony ton, to są to nieprawdopodobne ilości. Tak jak powiedziałam, cieszę się bardzo,
że ten system monitoruje odpady z zagranicy. Mam
nadzieję, że monitoruje również informacje na temat niebezpiecznych odpadów, sprawdza, jaka jest
ilość takich odpadów sprowadzanych z zagranicy.
Mam świadomość, że być może pan nie jest w stanie w tej chwili odpowiedzieć mi na to pytanie, ale
poprosiłabym o odpowiedź na piśmie, żeby ona do
nas dotarła. Chodzi o to, aby pan mógł wskazać, jaka
ilość odpadów, które sprowadzane są z zagranicy,
jest odpadami niebezpiecznymi i gdzie one są składowane. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra. Czy jest pan
skłonny odpowiedzieć na piśmie, tak jak zaproponowała pani senator? Czy odpowie pan zarówno
tutaj, z trybuny, jak i później na piśmie?
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE KLIMATU
IRENEUSZ ZYSKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Chciałbym powiedzieć, że nie wiem, skąd pani
senator… Nie wiem, na jakie źródła informacyjne
pani się powołuje, ale one są nieprawdziwe. To jest
po pierwsze…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Główny inspektor ochrony środowiska.)
Po pierwsze, chciałbym zdementować wypowiedź pani senator, że cieszy się pani – mniej
więcej cytuję – że ja potwierdziłem, że miliony
ton odpadów importujemy. Pani Senator, Wysoka
Izbo, niczego takiego nie potwierdzałem. Jest to
nieprawda. Nie importujemy milionów ton odpadów do Polski. Wszystkie dane są… Monitorujemy
import odpadów do Polski. Jest zakaz składowania
odpadów z zagranicy, tak że możliwy import odpadów z zagranicy to jest tylko import odpadów jako
surowca, substratu do przetwórstwa. Tylko i wyłącznie. Jest ustawowy zakaz składowania odpadów
importowanych, jedynie do recyklingu… Nie wiem
więc, na jakie źródło pani senator może tutaj się
powołać, bo jest to nieprawda.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Marszałku,
pan minister…)
Chciałbym powiedzieć, Pani Senator… Przepraszam bardzo, pani w tej turze pytań zadawała
pytania kilkukrotnie i za każdym razem przekraczała pani senator minutowy czas przeznaczony na
zadanie tych pytań. Proszę mi wybaczyć, ale dopóki prowadzę obrady tej Izby, będę z jednej strony
zawsze dbał o to, by swoboda wypowiedzi i coś, co
jest istotą demokracji, pewna ekspresja polityczna
także, miało tutaj zawsze prawo obecności, ale…
Wrogiem parlamentaryzmu jest nadmierna restrykcyjność i tłumienie dyskusji, ale wrogiem parlamentaryzmu jest także anarchizacja debaty. Jeżeli
Regulamin Senatu stanowi tak, a nie inaczej, czyli
że mamy minutę na zadawanie pytań, to bardzo
proszę, jeżeli państwo uznajecie, że ten regulamin
jest zbyt restrykcyjny, to można go zmienić, ale dopóki on nie jest zmieniony, ja go będę przestrzegał,
przez szacunek dla Izby, która jest izbą wyższą, jak
sami siebie nazywamy, jest izbą refleksji, jak sami
siebie nazywamy. Jakże często ubolewamy nad
upadkiem autorytetu parlamentaryzmu w Polsce.
A ten autorytet musimy również budować poprzez
powagę debat, w których w tej Izbie uczestniczymy.
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I niezależnie od tego, czy to się będzie podobało,
czy nie, dopóki tu będę zasiadał, będę stał na straży
tego. Z ogromnym szacunkiem odnoszę się do każdego z państwa senatorów i będę dbał o wasze prawa, ale bardzo proszę o przestrzeganie regulaminu.
Przepraszam za tę nieco przydługą wypowiedź,
ale ona jest istotna. Zaczynamy tę kadencję. I powtórzę: to jest moja misja. Chciałbym, aby Senat
Rzeczypospolitej był miejscem debaty i był miejscem szacunku dla własnego regulaminu i gigantycznej tradycji naszego narodu, która stoi za Izbą
nazywaną Senatem Rzeczypospolitej. (Oklaski)
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Zakończyliśmy zadawanie pytań.
Jak rozumiem… Czy pan minister potwierdza
zobowiązanie do udzielenia pisemnej odpowiedzi
na pytanie pani senator Jazłowieckiej?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu Ireneusz Zyska: Tak, Panie Marszałku, możemy udzielić odpowiedzi na piśmie.)
Bardzo będę o to prosił.
Aktualnie otwieram dyskusję.
Dla porządku przypomnę, którzy z senatorów zdołali się już do tej dyskusji zapisać. Są to
pan senator Janusz Pęcherz, pan senator Zygmunt
Frankiewicz, pan senator Stanisław Gawłowski,
pan senator Zdzisław Pupa i pan senator Kazimierz
Kleina…
(Rozmowy na sali)
Przepraszam, pan senator Zdzisław Pupa złożył
wnioski o charakterze legislacyjnym.
Jeżeli są jeszcze jacyś senatorowie chcący zapisać się do dyskusji, którą za chwilę rozpoczniemy, to bardzo proszę do pana senatora sekretarza
zgłaszać taką chęć.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Janusz
Pęcherz.
Dla porządku przypominam, że każdy senator
ma 10 minut w tej turze wypowiedzi w charakterze
debaty senackiej.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Sławomir Rybicki: Nie ma obowiązku
wykorzystania.)
(Senator Janusz Pęcherz: Nie ma.)
(Senator Sławomir Rybicki: Ale jest pokusa.)
SENATOR
JANUSZ PĘCHERZ
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!

Gdybym zadał to pytanie wcześniej, toby mnie
tutaj nie było, dlatego że chciałbym tylko powiedzieć, że my się przygotowujemy do diagnozy stanu w kwestii odpadów, ale przy tylu senatorach
nie będziemy chyba dyskutować, a według mnie
jest to ważna debata. Ja w komisji powiedziałem, że miałem taki, powiedzmy, epizod w ostatnim roku, że pracowałem w zakładzie utylizacji
odpadów „Orli Staw” przerabiającym 100 tysięcy t odpadów komunalnych. Tak że na temat odpadów komunalnych, cen, jakie się kształtują,
i tego, z czego one wynikają, wiem bardzo dużo.
Ale przygotowuję się i zbieram takie informacje z całej Polski, żeby i w Komisji Środowiska,
i w komisji samorządowej… Pan przewodniczący
Zygmunt Frankiewicz zobowiązał mnie do przeprowadzenia takiej diagnozy.
Żeby nie było tak, że dyskutujemy dzisiaj
o BDO, a ja nic na ten temat nie powiem, powiem,
że jeśli chodzi o BDO – wiem to z tego zakładu
– to ten system przez duże zakłady jest wdrożony lub wdrażany i jakoś funkcjonować będzie. Ale
pan minister nie wie, ile jest tych zakładów, które
się nie podłączyły i chyba tak szybko się nie podłączą. Stąd też powiedziałem na posiedzeniu komisji,
że powinniśmy to przyjąć – wszyscy senatorowie
zagłosowali za – i pracować nad ustawą o odpadach, ale nową, która zmieni to, że samorząd jest
obciążany wszystkimi kosztami. Bo dzisiaj samorząd jest obciążany wszystkimi kosztami.
Panie Ministrze, powiem tyle. Ani gospodarstwo, ani samorząd nie zarobi nic na odpadach
– może tylko stracić na odpadach. Segregacja odpadów dzisiaj prowadzi do tego, że płacimy tym,
którzy przerabiają te odpady, choć za bardzo nie
chcą, za plastik. Za plastik kiedyś dostawaliśmy
50 zł czy 100 zł, a dziś za tonę płacimy 200, 300 zł.
Za opony już w tej chwili płacimy ok. 600 zł do 1 tysiąca w przetargach. To są liczby, które pokazują,
że mamy problem tak duży, że… Żeby można było
powiedzieć, że obywatel będzie mniej płacił, to naprawdę wszyscy na tej sali, ale i wszyscy w tej drugiej sali… Musimy razem to przygotować. Płacimy
opłatę tzw. marszałkowską, środowiskową, która
dzisiaj… Nie wiem, ile to już jest. 300 zł? Ona rośnie cały czas. Płacić będziemy za monitorowanie tych zakładów i składowisk, za zabezpieczenie
przeciwpożarowe, za zabezpieczenie roszczeń itd.
Ja bym proponował, aby na takiej solidnej debacie,
ale po przygotowaniu się do tej debaty… I zaprosimy tam tzw. czynnik społeczny, bo oni mają doskonałą wiedzę. Tylko trzeba słuchać, a niestety nie
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słuchamy. Czynnik społeczny mówił ministrom,
że nie zdążymy BDO uruchomić 1 stycznia i żeby
przedłużyć to o rok. No, jest to przedłużone o pół
roku i mam nadzieję, że się w tym wszyscy jakoś
odnajdą. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Zygmunta Frankiewicza.
SENATOR
ZYGMUNT FRANKIEWICZ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mój przedmówca powiedział w zasadzie dużą
część tego, co sam chciałem powiedzieć. Ta debata
jest znowu niejako przy okazji – mówimy o elektronicznej bazie danych, tzn. tego dotyczy druk,
a rozmawiamy dość szeroko o odpadach. Ta dyskusja jest niesamowicie potrzebna. Ja uważam,
że trzeba wrócić do założeń. Z tej dyskusji dla mnie
wynika dość pesymistyczny wniosek – wygląda
na to, że nie ma pełnej wiedzy o tym, jak jest naprawdę z systemem gospodarki odpadami. Dzisiaj
w komisji samorządu terytorialnego odebrałem
parędziesiąt kolejnych informacji przesyłanych
w różnej formie – głównie to są uchwały organów
stanowiących, jednostek samorządu terytorialnego, gmin, powiatów, województw – w sprawie
gospodarki odpadami. To jest dramatyczna sytuacja, to jest jeden z największych problemów, jaki
istnieje w samorządzie terytorialnym i tym samym w Polsce. Niestety diagnoza, która wyziera
z tej dyskusji, jest kompletnie chybiona. To w tej
korespondencji jest diagnoza tego stanu rzeczy,
są przykłady koniecznych podwyżek, wyników
przetargów. Łeba nie jest przypadkiem odosobnionym – takich przypadków jest, jak wynika w tej
korespondencji, dużo. Te pisma są kierowane do
wszystkich naczelnych organów władzy w Polsce,
dostaje je Senat, ale i do rządu jest kierowana
ta korespondencja, więc państwo powinni być
w posiadaniu tych pism, tych uchwał. Jeżeli jest
z tym jakikolwiek problem, to ja mogę przekierować do państwa to, co choćby dzisiaj widziałem.
Proponuje się w to wczytać, dlatego że to jest autentyczny obraz stanu tej sfery gospodarki.

Pan minister mówił, że jednym z głównych powodów złej sytuacji jest zmowa cenowa. Tu może
dygresja. Pan minister deklarował otwartość na
dyskusję, chęć współpracy, co mnie niezwykle
cieszy, dlatego że to jest potrzebne do tego, żeby
w ogóle ten problem próbować rozwiązać. Swoją
osobę, komisję, którą reprezentuję, i samorząd terytorialny ja bym panu ministrowi zaproponował
jako podmioty do współpracy. I dopiero z tego coś
może być, bo to tam jest diagnoza oraz, co więcej,
postulaty, konkretne postulaty – co trzeba zmienić,
co trzeba zrobić, żeby ten system naprawić. One są
również w tych uchwałach, w tych pismach, o których wspominałem.
Są przetargi, w których w ogóle nie ma oferentów. To nie jest dowód na monopolizację rynku
– to jest dowód na to, że jest problem ze znalezieniem wykonawców usług na tych warunkach, które
jako władza publiczna narzuciliśmy. Te warunki są
mordercze szczególnie dla małych firm. Zmiany,
które nastąpiły po tych pożarach składowisk, tak
obciążyły te przedsiębiorstwa… Tylko większe
podmioty są w stanie sobie z tym poradzić. Była
mowa o płacy minimalnej, o nowych wymogach,
o czasie składowania, o energii elektrycznej, opłata marszałkowska również wielokrotnie była tutaj
wspominana, ale tych czynników jest więcej. Myślę,
że głównym problemem jest brak rynku surowców wtórnych. Załamał się ten rynek i w tej chwili
to jest kompletna nieprawda, że gmina może zarabiać na posegregowanych odpadach. Jeszcze
niedawno za to się dostawało jakieś pieniądze
na rynku, a w tej chwili trzeba duże pieniądze zapłacić, żeby ktoś to odebrał. Bilans możliwości utylizacji palnych frakcji ze strumieniem odpadów jest
głęboko ujemny. Wielokrotnie więcej jest w tym
strumieniu odpadów niż możliwości utylizacji.
Co się z tym może dziać, jeżeli przez dłuższy czas
magazynowanie nie jest dopuszczalne? To jest ślepa uliczka. Nie rozwiążemy tego problemu w ten
sposób, a ceny galopują. Co więcej, podejrzewam,
że się szybko nie zatrzymają.
Myśmy narzucili ostatnio bardzo szczegółowy
sposób segregacji. To zburzyło systemy w wielu
gminach i podniosło gwałtownie ceny. Moim zdaniem to jest nadregulacja. Dobrze, że usłyszałem
o pilnych pracach nad kwestią odpowiedzialności
producentów, bo bez tego nie uzyskamy tych deklarowanych w traktacie akcesyjnym procentów
odzysku surowców wtórnych. Mam nadzieję, że to
szybko wejdzie w życie, bo inaczej będziemy jeszcze
kary płacili i dojdą dodatkowe koszty.
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Podsumowując, powiem tak. Uważam, że nie tu
i nie teraz, ale jest potrzebna bardzo poważna debata na ten temat, wyciągnięcie wniosków i gruntowna zmiana tego systemu, tak żeby wyjść z czegoś,
co nazywam ślepą uliczką. Do współpracy w tym
dziele zapraszam. I proszę włączyć w to samorządy, dlatego że wiedza jest właśnie na tym poziomie.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława Gawłowskiego.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowny
Panie Ministrze!
Nikt nie ma wątpliwości, że obszar dotyczący
gospodarki odpadami, szczególnie odpadami komunalnymi, wymaga natychmiastowej, pilnej interwencji. Myślę, że nikt też nie ma wątpliwości, że
mniej więcej w roku 2017 w obszarze gospodarki
komunalnej nastąpiło gruntowne załamanie rynku. Ale zanim o tych propozycjach na przyszłość
powiem, jednak w kilku zdaniach muszę odnieść
się do historii. Mówił pan tak dość jednoznacznie,
że prywatyzacja nastąpiła mniej więcej w latach
2013–2015. Panie Ministrze, to się stało w latach dziewięćdziesiątych jeszcze. Każdy z samorządowców dokładnie pamięta, kiedy ten proces
– najpierw komercjalizacji, a potem prywatyzacji
spółek, które zajmują się gospodarką odpadami
– postępował.
Ja świadomie powiedziałem wcześniej, że ok.
70% rynku przewozowego w obszarze dotyczącym gospodarki odpadami to rynek prywatny,
bo gdyby pan chciał dzisiaj wprowadzić jednoznaczne przepisy, że oto ten rynek wywalamy, tak
po prostu, to kilka problemów na raz pan by zgotował. Pierwszy z nich to odszkodowania dla tych
firm. Ci przedsiębiorcy zainwestowali, inwestują, kupili sprzęt, działają na rynku, więc takie monopolistyczne wywalanie ich z rynku po to, żeby
ktokolwiek inny w tym obszarze działał, spowodowałoby, że oni mieliby uprawnienie do tego, żeby
ubiegać się o odpowiednie odszkodowania z tego

tytułu. Gdzieś tam w archiwach Departamentu
Gospodarki Odpadami znajdują się ekspertyzy
w tej sprawie. Jestem przekonany, że jak poprosi pan grzecznie swoich współpracowników, to te
ekspertyzy panu odszukają i będzie pan wiedział,
że to nie jest takie łatwe, że nie jest to możliwe w tej
części. Ale to jest pierwszy z problemów. Dlatego
też takie instytucjonalne wprowadzenie in-house
od początku do końca nie było możliwe. Inaczej:
sam in-house jako taki – tak, ale powiedzenie, że to
ma być wyłącznie gmina, tak naprawdę z formalnego punktu widzenia jest niemożliwe.
Ten dyktat cenowy, o którym pan wspomniał,
tak naprawdę nie istnieje, bo tych firm – i mówił to
już mój przedmówca – które świadczą takie usługi,
aż tak wiele na tym rynku nie ma, to wymaga jednak specjalistycznego sprzętu. A od jakiegoś czasu
zaangażowanie i wsparcie – zwłaszcza w tej części
komunalnej, dotyczącej nie tylko przewozów, ale
i budowy instalacji – ze strony narodowego funduszu i wojewódzkich funduszy jest znacząco mniejsze. Nie chcę wnikać dlaczego. Mógłbym, ale nie
chcę na tym etapie wnikać dlaczego.
Dość łatwo pan przeszedł nad tym problemem
pt. likwidacja regionalizacji. Nie musi pan tego wiedzieć, ale Wysoka Izba powinna. Jeszcze kilka lat
temu mieliśmy szereg zakładów zagospodarowania odpadów. Nie chcę używać słowa „składowiska”, ale tak naprawdę to jest najbardziej właściwe
słowo, bo te zakłady nie spełniały żadnych norm,
które powinny spełnić, żeby nie tylko przyjąć, ale
i rozsortować odpady. Ten proces zamykania tych
niespełniających norm i zagrażających środowisku
naturalnemu zakładów musiał być w Polsce przeprowadzony, bo to wynikało również z prawa europejskiego, nie tylko ze względów bezpieczeństwa,
z dbałości o stan zdrowia Polaków.
Powiedział pan również o tym, że KIO zakwestionowała w roku 2015 przetarg i dlatego
tego przetargu już nie powtarzano. Tak się składa, Panie Ministrze – i pan to wie doskonale – że
w poprzedniej kadencji byłem posłem i miałem
przyjemność przewodniczyć komisji ochrony środowiska w Sejmie. Ja pamiętam, jak ówczesny minister Szyszko oświadczył, co jest do odszukania
w protokołach, że rezygnuje świadomie z wyboru wykonawcy bazy danych odpadowych w trybie
przetargowym, że nie chce prywatnej firmy – to
był rok 2015 albo początek roku 2016 – ponieważ
ministerstwo wykona to siłami własnymi. Nie wykonało. Mówiłem wtedy: nie wykonacie, nie dacie rady, nie macie odpowiedniej kadry, z całym
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szacunkiem dla wszystkich urzędników, szczególnie pracujących w Departamencie Gospodarki
Odpadami. Po prostu nie mieli takich kompetencji,
siłą rzeczy, zajmowali się, jak to się mówi, innymi
sprawami. Potem już następny minister, minister
Kowalczyk, oświadczył: nie będziemy tego wykonywać własnymi siłami, zlecimy to Instytutowi
Ochrony Środowiska. Tylko że Instytut Ochrony
Środowiska również nie miał odpowiednio przygotowanej kadry i wykonał na dzisiaj… Dzisiaj tak
naprawdę nowelizujemy ustawę dotyczącą tego obszaru, a to tylko ewidentnie poświadcza, że ta baza
danych odpadowych ciągle nie funkcjonuje tak, jak
wszyscy byśmy oczekiwali. Uwaga: naprawdę nam
zależy na tym, żebyśmy cały proces dotyczący zagospodarowania odpadów, nie tylko odpadów komunalnych, mieli pod pełną kontrolą.
Wreszcie, Panie Ministrze, kwestia, która jest
najważniejsza w tych wszystkich bardzo ważnych sprawach dotyczących gospodarki odpadami. Powiedziałem, że mniej więcej w 2017 r. rynek
odpadów komunalnych szczególnie się załamał.
I pan mówi tak: wyrażamy zgodę na… Bo rzeczywiście, taka instytucja… Taki wymóg wynika
również z przepisów międzynarodowych. Żeby
można było wwieźć odpady do Polski, główny inspektor ochrony środowiska musi wyrazić zgodę.
Wyrażamy zgodę na to, żeby one wjechały. Główny
inspektor wyraża zgodę na surowce. Otóż, Panie
Ministrze, pan może mówić, że na surowce. Tylko
że gdzie one są przetwarzane? Gdzie są te instalacje, w których te odpady, które są surowcem, mogłyby być przetworzone?
Panie Ministrze, gorzej. Otóż my w Polsce rozsortowujemy odpady na poszczególne frakcje:
plastik, szkło, papier itd. Co się dzieje z tymi poszczególnymi frakcjami? Otóż firmy, które tym się
zajmują, które zainwestowały w instalację, nie są
w stanie pozbyć się tych frakcji, bo nie ma instalacji, bo nikt nie wspiera tego procesu.
Pan wspomniał, że zlikwidowaliśmy regionalizację, bo dzięki temu będzie taniej. No, nic z tych
rzeczy, Panie Ministrze. W Polsce już przeżyliśmy
ten proces likwidacji, deregionalizacji. Mówiłem
to na posiedzeniu Komisji Środowiska, powtórzę
to jeszcze raz. Efektem tego braku regionalizacji,
zresztą niezgodnego z prawem unijnym, bo w dyrektywie unijnej mówi się dość jednoznacznie,
że regiony odpadowe należy tworzyć, a objęcie całego kraju jednym obszarem, jednym regionem,
na pewno Panie Ministrze, Pani Dyrektor, jest niezgodne z ramową dyrektywą odpadową… Ale nie

chcę o ten, powiedzmy, szczegół toczyć sporu. Brak
tego typu regionów doprowadził do takiego czegoś jak wielka góra śmieci pod Kórnikiem, usypana wielka góra. Wożono tam odpady z całej Polski
do firmy prywatnej, ta firma je przyjmowała. Ta
góra rzeczywiście wystaje ponad znajdujący się
tam las. Firma zbankrutowała. Kto ma dzisiaj obowiązek zabezpieczenia tego obszaru? Kto poniesie koszty? Podatnik, budżet państwa, bo nikogo
innego już nie ma. Takich przykładów jest więcej.
Tak więc jak pan się chwali i mówi: zlikwidowaliśmy, bo będzie większa konkurencja… Otóż, Panie
Ministrze, doprowadzicie tylko i wyłącznie do tego,
że takich zjawisk na nowo będzie w Polsce więcej.
Wreszcie ten proces, który pan nazwał wpuszczaniem do Polski odpadów, a właściwie surowców
do przetwórstwa. Ten umowny plastik – znowu
upraszczam, ale żeby było łatwej zrozumieć – to
jest oczywiście surowiec, on ma odpowiedni kod,
on wjeżdża do Polski jako surowiec. Tylko zapytałem, gdzie są te instalacje. Nie ma ich, nigdzie pan
ich nie znajdzie. I wie pan, jak te surowce do dzisiaj
są przetwarzane? One są przetwarzane zapałką,
Panie Ministrze. Zapałką. Składowiska do dzisiaj
płoną. Rzeczywiście, mniej, to sukces, płonie ich
mniej. Ale do dzisiaj płoną. Niewiele się zmienia.
Są takie miejsca, które płoną po raz enty, po raz
kolejny ktoś je podpalił albo same, w ramach jakiegoś samozapłonu, najzwyczajniej w świecie płoną.
Miejsca, w które przywieziono surowiec, jak pan
to ładnie nazywa, nie odpad komunalny. Choć tak
na dobrą sprawę, jakby się bliżej przyjrzeć, to niewielka różnica, tyko kod tam odpowiednio wprowadzono, żeby tak to zadziałało.
Czym to skutkuje dla Polaków? Państwo wszyscy tutaj się martwią ceną. Oczywiście cena rośnie z kilku powodów. Opłata marszałkowska tak
naprawdę powinna się nazywać ministerialną,
a nie marszałkowską, bo marszałek nie ma żadnego wpływu na wysokość tej opłaty – tę opłatę
ustala de facto minister w rozporządzeniu. Panie
Ministrze, jak panu przeszkadzało, że ta opłata była
taka wysoka w 2013 czy 2014 r… Teraz mamy rok
2020, można było ją w ubiegłym roku, 2 lata temu
zmienić – obniżyć, zwiększyć. Mogliście zrobić,
co chcieliście, bo rządzicie od 5 lat, więc nie opowiadajcie, że coś, co się zdarzyło w roku 2014 czy
2013, was jakoś nadzwyczajnie uwiera i że poprzednicy są winni. Można ją zmienić, różne rządy zmieniały – możecie zrobić to samo.
Drugi powód, dla którego ta cena jest wysoka, jest taki, że te instalacje… Cementownie, które
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potrzebują odpadu jako substratu, półproduktu do
produkcji cementu, do niedawna jeszcze płaciły
firmom, które dostarczały odpady. A jak dzisiaj to
wygląda? Ano dzisiaj wygląda to tak, że to cementowniom trzeba zapłacić. Uwaga: i długa jest kolejka chętnych do tego, żeby tam przywozić. Sam
osobiście ileś lat temu podpisywałem decyzję, żeby
w Polsce powstało ileś zakładów termicznej obróbki odpadów, i wtedy też była poważna dyskusja, że
tych zakładów jest za dużo, że odpadów nie będzie
itd. A wiecie, co się dzisiaj dzieje z tymi zakładami
termicznej obróbki odpadów, jak one funkcjonują?
Ano mniej więcej tak, że ci prezesi czekają na telefon, a gminy dzwonią i błagają, żeby odebrać od
nich opady, bo nie mają co z nimi zrobić.
Panie Ministrze, jeżeli nie zrobicie 2 rzeczy…
Rzeczywiście prowadzimy tę dyskusję nad gospodarką odpadami trochę przy okazji tej ustawy,
którą rzeczywiście trzeba poprzeć, bo wyboru nie
ma. No, nie można karać przedsiębiorców za to, że
system BDO ciągle nie działa. Jeżeli przynajmniej
2 rzeczy nie zrobicie, czyli nie zaangażujecie się
na poważnie w budowę nowych instalacji przetwarzania odpadów… Dlaczego tego problemu nie ma
w przypadku złomu? Dlaczego odpady związane
ze złomem są przetwarzane, różni je zbierają? Bo
złom jest skupowany, bo jest rynek. Dopóki się nie
uruchomi rynku na pozostałe frakcje, dopóty będzie tak samo. I można opowiadać tu różne rzeczy…
Panie Ministrze, po pierwsze, wsparcie budowy instalacji, prawdziwe wsparcie. Po drugie, trzeba doprowadzić do takiej sytuacji – to jest najprostsze
z rozwiązań, jedno z możliwych, ale najprostsze –
żeby producenci np. opakowań, opakowań plastikowych, butelek, określony procent od surowca, który
stosują do produkcji… To zresztą z prawa unijnego
wynika, ja tu nic nadzwyczajnego nie odkrywam.
Chodzi o to, żeby ten surowiec pochodził po prostu
z recyklingu, z odzysku.
Jeżeli tych 2 rzeczy nie zrobicie, to sytuacja na
rynku odpadowym będzie jeszcze gorsza. Polacy
wytwarzają więcej odpadów i ten proces nie będzie ulegał w najbliższym czasie zmianie. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Kazimierza Kleinę.

SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Słuchałem pana ministra, który mówił o tym
idealnym systemie organizacji gospodarowania
odpadami, i trochę się przeraziłem, bo z perspektywy obywatela i z perspektywy społeczności lokalnych sytuacja wygląda zdecydowanie inaczej,
wręcz odwrotnie. Najbardziej dramatyczną sytuacją, jaka wytworzyła się na przełomie zeszłego i obecnego roku, jest radykalny wzrost cen za
odbiór odpadów. Ja podałem przykład Łeby, pan
zaczął później tę Łebę wałkować, mówić, że to jest
jednostkowy przypadek. W tym czasie, gdy pan
to powiedział, zwrócił uwagę, że trzeba by przeanalizować, dlaczego tak jest, dostałem SMS-em
informacje, jakie przysyłali mi wójtowie i burmistrzowie z kilkunastu gmin i miast. Wzrosły u nich
te koszty 80–100%, a w niektórych gminach o ponad 100%. I to nie jest wina gmin. Oczywiście te
ceny wynikają z przetargów, ale na te ceny składają
się różne rzeczy, także te, które w sposób istotny
zależą od rządu. Pierwsza rzecz, jak tu było pokazywane wyraźnie, to opłata środowiskowa płacona
na rzecz samorządu wojewódzkiego, urzędów marszałkowskich. To opłata, której wysokość jest ustalana przez rząd. Jeżeli w zeszłym roku, w 2019 r.,
wiedzieliście państwo, że przewiduje się, iż ceny
na różne rzeczy będą skokowo rosły – a rosną – to
trzeba było te opłaty rządowe wyhamować, zatrzymać je na niższym poziomie. Tak? Bo ceny tych
elementów, które składają się na to, że cena za odpady wzrasta… Bo to nie jest, oczywiście, tylko ta
wspomniana opłata. Jak zostało już tu raz powiedziane, to jest także kwestia płacy, która w sposób
wyraźny wzrosła, to także ceny energii elektrycznej, które dla przedsiębiorców wzrosły radykalnie,
o kilkadziesiąt procent – a oni muszą tej energii
elektrycznej używać – itd., itd. To zostało już tutaj
powiedziane, nie chcę tego wszystkiego powtarzać.
Państwo jako rząd powinniście przewidywać, co
się stanie.
Ta sytuacja nastawia ludzi, mieszkańców, obywateli tak, że oni mówią, iż ta cała sprawa, to całe
segregowanie – a te wymogi od nowego roku jeszcze się wzmacniają – po prostu prowadzi tylko do
jeszcze większych kosztów. Czyli nastawienie obywatela do programu segregacji staje się negatywne. Mieszkańcy – szczególnie u nas, w zachodniej
części Polski – pytają: dlaczego u nas odbiór tej samej ilości śmieci kosztuje 100 zł, a w Niemczech,
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w różnych gminach, jest to równowartość czterdziestu paru złotych? Mówią też: przecież to jest
dużo bogatszy kraj, tam są dużo wyższe ceny na
różne rzeczy. Czyli chodzi tu o nieumiejętność
zorganizowania tego wszystkiego. I na to też trzeba zwrócić – bardzo, bardzo wyraźnie to widać
– uwagę.
Dzisiaj problem… Samorządy gminne z reguły
dobrze zorganizowały odbiór odpadów i zorganizowały wysypiska śmieci, miejsca, w których następuje segregacja tych odpadów. O tym też już tutaj
mówiliśmy. W zasadzie te punkty zostały wyznaczone w programach wojewódzkich itd., jest kilka
czy nawet kilkanaście takich miejsc, gdzie można
te odpady składować i tam następuje ich segregacja. To są najczęściej spółki powołane przez samorządy. Ale dzisiaj – mimo że tam są segregowane
te odpady, i to często bardzo głęboko, na co zwracaliśmy uwagę, panowie senatorowie też zwracali
na to uwagę – jest poważny problem z odbiorem
tych odpadów. Tak jak to zostało powiedziane:
chodzi o to, że dzisiaj te spółki składowe muszą
płacić za to, że się od nich to odbiera, i muszą szukać i prosić tych, którzy te odpady komunalne, segregowane czy surowce by od nich odebrali. I to
jest problem absolutnie poważny. Wydaje mi się,
że – tak jak sugerował pan senator Frankiewicz,
a także senator Pęcherz – jest po prostu pilna potrzeba, żeby się spotkać i zastanowić, jak naprawdę
na nowo zorganizować system odbioru odpadów
komunalnych. Mówienie, że ten problem załatwią
spółki in-house, spółki powołane przez gminy, to
jest po prostu szukanie jakiegoś sposobu, żeby
zagadać rzeczywistość. Nikt mi nie udowodni,
że jeżeli mała gmina utworzy teraz swoje przedsiębiorstwo lub spółkę, to będzie to tańsze niż spółka
czy przedsiębiorstwo utworzone przez samorząd,
w którym już są dyrektorzy, sekretarki, księgowi,
cały sztab ludzi obsługujących tę firmę. No, nie ma
takiej możliwości. Chciałbym, żeby tak było, ale to
jest niemożliwe. Mała firma, która obsługuje małe
gminy… Tak jak podałem w tym przykładzie tej
nieszczęsnej Łeby – oby tylko pan minister znowu nie pokazywał jej jako jakiegoś ewenementu…
Ja uważam, że tam to jest zorganizowane jeszcze
lepiej niż w wielu innych gminach. Ale ona nie jest
w stanie zorganizować takiego przedsiębiorstwa,
żeby z takiej niewielkiej gminy – mimo że latem
to jest stutysięczne miasto… O, właśnie! No bo jak
zorganizować przedsiębiorstwo komunalne, żeby
w okresie lata odbierało ono odpady od 100 tysięcy mieszkańców, a poza sezonem letnim – od

4 tysięcy? W spółce, przedsiębiorstwie komunalnym to jest w ogóle coś niewyobrażalnego, żeby tak
to zorganizować. A więc takie mówienie ideologiczne, że utworzy się gminne spółki komunalne i to
rozwiąże problem, to jest droga donikąd. Lepiej by
było zastanowić się nad tym, w jaki sposób pomóc
takim przedsiębiorcom, żeby rzeczywiście te koszty nie wzrastały, a z drugiej strony powiedzieć od
siebie, co my zrobimy jako rząd i jako parlament,
żeby te koszty nie wzrastały w sposób tak radykalny. Bo nie ma żadnego racjonalnego uzasadnienia
tego, że ceny odbioru odpadów z roku na rok wzrastają w wielu gminach o ponad 100%, minimum
o 80%. I żadne 500+ ani trzynasta, ani czternasta
renta tego nie zrekompensuje.
(Senator Józef Łyczak: Ale pomoże.)
Taka jest prawda.
(Senator Józef Łyczak: No ale pomoże. Pomoże.)
To się łatwo robi.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę…)
Tylko o to tutaj chodzi.
Proszę jeszcze raz pana ministra, żeby wspólnie
z naszą komisją samorządu, z Komisją Środowiska,
może także z komisją sejmową i z partnerami społecznymi usiąść nad tym i przygotować nowe spojrzenie na gospodarkę odpadami w Polsce. Taka jest
potrzeba chwili, bardzo poważna. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Alicję Chybicką.
SENATOR
ALICJA CHYBICKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa, którą dzisiaj procedujemy, tak jak
zresztą pokazaliśmy to na posiedzeniu komisji,
zasługuje na poparcie, dlatego że prawidłowa gospodarka odpadami to jest jedna z ważniejszych
rzeczy. Dzisiaj na tej sali to nie padło. Mówiło się
o pieniądzach, o kłopotach samorządów, o złej gospodarce odpadami, ale nikt nie powiedział o tym,
jak groźne jest to dla człowieka. Potrzebna byłaby,
Panie Ministrze, bardzo duża akcja edukacyjna,
tak aby każdy Polak wiedział, że segregacja odpadów to jest rzecz bezcenna na tzw. pierwszej linii.
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Porównuję to trochę do medycyny, gdzie też mamy
pierwszą, drugą i trzecią linię.
Na tej pierwszej linii… Ja nie wiem, czy ministerstwo… Pan jest przedstawicielem Ministerstwa
Klimatu. Wy tym bardziej powinniście mieć kontrolę nad tym, co dzieje się z odpadami, szczególnie w dużych miastach – poproszę o odpowiedź na
piśmie na to pytanie, wiem, że to podlega samorządom – między wystawieniem ich przez obywatela
a zabraniem ich przez przedsiębiorstwa oczyszczania miasta.
Dlaczego o to pytam? Jest rzeczą znaną, że
w mieście, które ja zamieszkuję, czyli we Wrocławiu
– tak dzieje się też w wielu innych miastach
– w okresie jesienno-zimowym, kiedy to ubodzy
obywatele, szczególnie w kamienicach komunalnych, palą byle czym, nie uświadczy się żółtego
worka z plastykami. My te plastyki wdychamy.
Mogę państwu niestety zagwarantować, że od tego
zaczyna się bardzo wiele groźnych chorób.
Zgadzam się tu ze wszystkimi przedmówcami,
że wszelkie działania dotyczące prawidłowego odbioru odpadów, szybkiego odbioru tych odpadów,
tak żeby one nie mogły służyć do wspomnianych
celów… Może wystarczy chociaż trochę lepsza edukacja i ludzie już nie będą tego robić? Ja mam na
swojej ulicy takich sąsiadów. Po mojej rozmowie
z sąsiadem o tym, że szkodzi on sobie i wszystkim, przestał to robić. Takie akcje edukacyjne są
niezbędne. W ostatecznym efekcie psuje to całość
klimatu.
Nie dotyczy to tylko plastiku, dlatego nie zastanawiałabym się nad… Taka debata jest potrzebna,
także z udziałem klimatologów, z udziałem tych,
którzy zajmują się środowiskiem oraz wpływem
nieprawidłowej degradacji odpadów i ich utylizacji na to środowisko, a także zdrowie człowieka
i zwierząt.
Powstała grupa sejmowa założona przez posłankę Gajewską, która jest antyplastikowa. Nie
wiem, czy państwo wiedzą, ale w naszych żyłach
płynie plastik. Cała redystrybucja plastiku jest po
prostu błędem. My w ogóle powinniśmy odejść od
napojów w opakowaniach plastikowych, ponieważ
plastik się rozpuszcza. Wykonano już takie badania. Plastik płynie w naszych żyłach, w żyłach każdego z nas. Jest go tym więcej, im więcej pijemy
napojów z opakowań plastikowych.
Chciałabym zapytać, ile ministerstwo, w którym pan pracuje, wydaje na edukację o prawidłowym podziale, dystrybucji, utylizacji odpadów, tak
żeby każdy obywatel to wszystko wiedział. Ludzie

nie wiedzą, że to jest ważne, że to jest potrzebne.
Już nie mówię, że nie wszyscy segregują te odpady. Ale ja osobiście boję się, że część z tych odpadów nie jest prawidłowo utylizowana. I stąd jest tak
zdecydowany wzrost zachorowań na nowotwory,
przewlekłe choroby, choroby dróg oddechowych.
Bo w powietrzu są odpady pospalane przez naszych
obywateli, którzy chcą się ogrzać. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję pani senator Chybickiej, na
której wyczerpaliśmy listę mówców.
Chciałbym poinformować, że wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Pupa.
Chciałbym zapytać przedstawiciela rządu, czy
chciałby się ustosunkować do przedstawionych
wniosków.
(Głosy z sali: Na posiedzeniu komisji! Na posiedzeniu komisji!)
Na posiedzeniu komisji.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski, proszę Komisję Środowiska o ustosunkowanie się
do przedstawionych wniosków i przygotowanie
sprawozdania.
Informuję że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Szanowni Państwo Senatorowie, za chwilę ogłoszę przerwę.
Jutro Senat rozpocznie obrady o godzinie 10.00
– od zapoznania się z informacją na temat stanu
polskiego hutnictwa. Jest to punkt ósmy porządku
obrad. Godzina 10.00 została uzgodniona z reprezentantem rządu i stąd ją państwu podaję.
Następnie, co ważne, zostaną rozpatrzone kolejno punkty drugi, trzeci i czwarty, a po punkcie
czwartym: ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne –
powtórzę: po rozpatrzeniu tych punktów Senat
powróci do rozpatrywania punktu pierwszego,
a następnie przystąpimy do punktu piątego: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia
zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Zgodnie z zapowiedzią po zapoznaniu się
z informacją na temat stanu polskiego hutnictwa, w przypadku przygotowania stosownych
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sprawozdań komisji senackich, nastąpią uzupełnienia porządku obrad o drugie czytania 3 projektów uchwał, tj. uchwały wyrażającej solidarność
z narodem australijskim, uchwały w 75. rocznicę
Tragedii Górnośląskiej oraz uchwały w sprawie
słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Uchwały te,
zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, rozpatrzymy
w trzecim dniu obrad.
Poproszę pana senatora sekretarza o zabranie
głosu.
SENATOR SEKRETARZ
MARIUSZ GROMKO
Wysoka Izbo, podaję komunikat.

Posiedzenie Komisji Środowiska w sprawie rozpatrzenia wniosków złożonych do ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach odbędzie się dziś
bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach
w sali nr 182.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi sekretarzowi.
Bardzo dziękuję wszystkim paniom i panom
senatorom.
Ogłaszając przerwę do jutra, do godziny 10.00, życzę wszystkim państwu spokojnej
nocy.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 13)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 01)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz Grodzki oraz wicemarszałkowie Bogdan
Borusewicz, Michał Kamiński, Gabriela Morawska-Stanecka i Stanisław Karczewski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam posiedzenie.
I ogłaszam przerwę do godziny 10.30. Dla wyjaśnienia dodam, że z powodu przedłużających się
obrad komisji piętro wyżej.
Apeluję do obu klubów, żeby poszukać konsensusu, bo przerwa przedłużona nie będzie. Dziękuję.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 01
do godziny 10 minut 32)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Szanowne Panie i Panowie Senatorowie!
Zgodnie z wczorajszą zapowiedzią rozpoczniemy
dzisiejsze obrady od zapoznania się z informacją
na temat stanu polskiego hutnictwa. Jest to punkt
ósmy porządku obrad. Następnie zostaną rozpatrzone kolejno punkty: drugi, trzeci i czwarty.
Po punkcie czwartym, którym jest ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne, Senat powróci
do rozpatrywania punktu pierwszego. Następnie
przystąpimy do rozpatrzenia punktu piątego:
ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwiania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przypominam też, że po zapoznaniu się

z informacją na temat stanu polskiego hutnictwa
w przypadku przygotowania stosownych sprawozdań komisji senackich nastąpi uzupełnienie porządku obrad o drugie czytania projektów uchwał,
które są procedowane, o narodzie australijskim
itd. Uchwały te zgodnie z wcześniejszą zapowiedzą Senat rozpatrzy w trzecim dniu obrad, w którym będzie jeszcze dyskusja o Dniu Nauki Polskiej
i wybory do… Wygląda na to, że wybory do KRS.
Senatorowie sekretarze są na miejscu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
ósmego porządku obrad: informacja Prezesa Rady
Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa ze
szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale ArcelorMittal, polityki celnej oraz
planów rządu mających na celu powstrzymanie
upadku branży w Polsce.
Tekst informacji zawarty jest w druku nr 45.
Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju, pana
Krzysztofa Mazura.
Proszę pana ministra o zabranie głosu i przedstawienie informacji.
Przypomnę, że nad informacją nie ma głosowania.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z prośbą Wysokiej Izby do prezesa Rady Ministrów o informację na temat sytuacji
polskiego hutnictwa chciałbym przedstawić kilka
kluczowych informacji, skrót materiału, który został państwu przekazany.
Przede wszystkim można zadać sobie pytanie,
skąd decyzja ArcelorMittal o tym, żeby wygasić
wielki piec. Na tę decyzję złożyły się 3 czynniki,
które miały charakter globalny.
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Pierwszy to zmniejszenie zamówień w branży motoryzacyjnej, w branży automotive. To jest
branża, która korzysta z wyrobów ArcelorMittal.
Według informacji, które mamy, o 20% zmniejszyły się w zeszłym roku zamówienia dla tej branży,
co wpłynęło na wyniki ekonomiczne huty.
Drugi czynnik to kwestia wojny handlowej między USA i Chinami. Jak państwo wiecie, w marcu
2018 r. Donald Trump wprowadził cła na produkty hutnicze w wysokości 25% i na produkty z aluminium w wysokości 10%. Część produkcji spoza
Unii Europejskiej, która miałyby trafić do Stanów
Zjednoczonych, w efekcie wprowadzenia tych ceł
trafiła do nas. To automatycznie wpłynęło na wyniki całej branży hutniczej w Unii Europejskiej. Na
skutek wojny handlowej między USA i Chinami
wyniki całej branży hutniczej w 2019 r. w Unii
Europejskiej spadły o 4%. Dotyczy to także kwestii Polski.
Trzecia kwestia, która wpłynęła na pogorszenie sytuacji ArcelorMittal, to jest kwestia niekorzystnego miksu energetycznego w Polsce. Wiemy,
że dzisiaj jest to systemowy problem całej branży przemysłów energochłonnych. Podam takie
podstawowe informacje, które pokazują, jak bardzo kwestie polityki klimatycznej, kwestie cen
uprawnień do emisji dwutlenku węgla wpływają
na ceny energii. Otóż od połowy 2017 r. do końca
2019 r. średnia cena uprawnień do emisji wzrosła o ponad 460%. 460% to jest ogromny wzrost.
To oczywiście w naturalny sposób przełożyło się
także na ceny energii w Polsce ze względu na to,
że nasza energetyka ciągle opiera się przede
wszystkim na energetyce węglowej. Między grudniem 2017 r. a grudniem 2019 r. ceny energii hurtowej w Polsce, ceny energii elektrycznej wzrosły ze
177 zł do 242 zł. Miało to ogromny wpływ na efekty
ekonomiczne nie tylko ArcelorMittal, ale wszystkich innych hut w Polsce. Przypomnę państwu,
że jeśli chodzi o huty elektryczne, to koszt energii elektrycznej stanowi mniej więcej 40% kosztów
produkcji. Wzrost opłat za emisję CO2 pociągnął za
sobą wzrosty ceny energii, a ceny energii wpłynęły
na ekonomiczny efekt ArcelorMittal. Dodam może
jeszcze, żeby państwo znali kontekst – to też jest
istotne – że rzeczywiście ceny energii w Polsce ze
względu na politykę klimatyczną są coraz mniej
korzystne i coraz mniej konkurencyjne wobec
cen w krajach ościennych. W Polsce cena hurtowa energii jest o 19% wyższa niż w Niemczech,
o 20% wyższa niż w Czechach i o 16% wyższa
niż na Słowacji. To wszystko pokazuje, z jakimi

wyzwaniami mierzy się dzisiaj cały przemysł energochłonny w Polsce.
Jaki jest wniosek? Wniosek jest taki, że na wygaszenie pieca wpłynęły 3 okoliczności o charakterze globalnym – z jednej strony spowolnienie
na globalnym rynku samochodowym, z drugiej
strony wojna celna miedzy Chinami i Stanami
Zjednoczonymi, z trzeciej strony kwestia polityki
klimatycznej Unii Europejskiej.
To oczywiście nie oznacza, że polskiego rządu ta
sprawa nie interesuje, że ona nie jest przedmiotem
naszego zainteresowania. Przeciwnie, uważamy,
że kwestia przyszłości branży hutniczej ma ogromne znaczenie. I chciałbym teraz państwu zreferować, dlaczego tak jest. Właściwie cały sektor
hutniczy w Polsce jest dzisiaj sprywatyzowany,
jest przede wszystkim w rękach globalnych koncernów amerykańskich, indyjskich lub hiszpańskich.
Pomimo to chcemy wprowadzać taką politykę, która będzie tworzyła jak najlepsze warunki do tego,
żeby ten przemysł hutniczy w Polsce pozostał.
Dlaczego taka jest nasza strategia? Można byłoby powiedzieć – i tak niektórzy mówią – że wobec tej polityki klimatycznej, o której mówiłem, tak
naprawdę nie ma przyszłości dla przemysłu hutniczego i dla przemysłu energochłonnego w Europie.
No i tu można podać kilka argumentów za tym,
że to jest złe myślenie.
Pierwszy argument jest taki, że jeżeli chcemy
stawiać na reindustrializację – a to jest przecież element Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju – to bez
hutnictwa taka reindustrializacja jest niemożliwa.
Stal jest potrzebna do tego, żeby budować mosty,
rozwijać budownictwo mieszkalne, budować autostrady, budować farmy wiatrakowe. A zatem nie ma
reindustrializacji bez silnego przemysłu stalowego. Historia nie zna takich przypadków, w których
gospodarka miałaby silny przemysł bez przemysłu
hutniczego. To jest argument ekonomiczny.
Jest także argument ekologiczny. Ktoś może podnosić, że przecież wobec takiej polityki klimatycznej
nie opłaca nam się mieć hut w Europie i że powinniśmy tworzyć takie warunki, żeby one wszystkie
były sukcesywnie przenoszone do innej części świata. Ale to jest argument o tyle mylny, że przecież
huty, które będą działały według gorszych standardów ekologicznych, produkując stal w Chinach czy
w Indiach, nie będą tak naprawdę globalnie wspierały polityki klimatycznej Unii. Wręcz przeciwnie,
będzie to prowadziło do dokładnie odwrotnych skutków niż te, które chcemy osiągnąć. A zatem nie tylko w perspektywie pragmatycznej, ekonomicznej,
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ale także dla, powiedzmy, ekologów, którzy chcieliby przede wszystkim patrzeć na przemysł hutniczy
przez pryzmat tego, jak wygląda polityka klimatyczna, bardziej opłaca się – z uwagi na długofalowe cele, powiem górnolotnie, w skali planety – żeby
przemysł hutniczy był rozwijany według wyższych
standardów Unii, a nie według niższych standardów
poza Unią Europejską.
To są argumenty, które sprawiają, że my jako
rząd – pomimo że, jak powiedziałem, wpływ na
sytuację ArcelorMittal miały globalne trendy, i pomimo że dzisiaj po prostu od decyzji globalnych
koncernów zależy, jak będzie rozwijana produkcja w konkretnych hutach – chcemy być w dialogu z tą branżą i chcemy prowadzić taką politykę,
w ramach której przemysł hutniczy w Polsce będzie istniał, tylko że będzie on bardziej neutralny
klimatycznie, zgodnie z polityką Unii Europejskiej.
No i teraz w związku z tym trzeba odpowiedzieć
sobie na pytanie, co zrobić wobec ArcelorMittal,
co zrobić w ogóle na poziomie wewnętrznym wobec całego przemysłu hutniczego, no i wreszcie
co zrobić na poziomie Unii Europejskiej. To będą
3 kolejne punkty i na tym skończę moją informację.
Jeżeli chodzi o sam ArcelorMittal, to propozycja
rządu jest przede wszystkim taka, żeby zachować
spokój. Sytuacja związana z wygaszeniem wielkiego pieca na gorąco – a taka dokładnie sytuacja dzisiaj ma miejsce – miała już miejsce między 2010
a 2011 r. Wtedy też ArcelorMittal czasowo wygasił
na gorąco piec, a potem go na nowo uruchomił,
kiedy koniunktura się poprawiła. Liczymy na to,
że tak może się wydarzyć i tym razem. Niektóre
plotki głoszą, że może w III, IV kwartale 2020 r.
rzeczywiście wielki piec w Nowej Hucie zostanie uruchomiony. To jest oczywiście strategia
krótkoterminowa.
Ale jest także strategia długoterminowa. No i tutaj bezsprzecznie powinniśmy wobec ArcelorMittal
stosować pewną politykę zachęcania do tego, żeby
oni, po pierwsze, tworzyli produkty coraz bardziej
wysokomarżowe, a po drugie, żeby wprowadzali innowacje prowadzące do tego, by ich produkcja była
jak najmniej emisyjna wobec klimatu. No i rzeczywiście jak sobie popatrzymy na to, ile między 2004
a 2019 r. ArcelorMittal otrzymał z pieniędzy publicznych na te cele, na cele badawczo-rozwojowe,
to zobaczymy, że to jest kwota 373 milionów 475 tysięcy 907 zł. To pokazuje, że ArcelorMittal inwestuje
w innowacje. Takie agencje rządowe, jak Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju,

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, to są
te agencje, z pieniędzy których poszła ta kwota na
zmianę w przemyśle hutniczym, o której mówiłem
wcześniej. To jest oczywiście kwestia bezpośrednio
zależna od tej spółki.
Państwo pytacie także, jaka jest strategia rządu
wobec całości sektora hutniczego, a ja bym powiedział nawet: sektora przemysłów energochłonnych. No i tutaj możemy wymienić wiele działań.
Szczegóły są państwu znane, bo one były procedowane także w Senacie i są w tych materiałach.
Pozwolą państwo, że przedstawię je bardzo skrótowo. Otóż wtedy Ministerstwo Przedsiębiorczości
i Technologii – dzisiaj Ministerstwo Rozwoju – powołało Zespół do spraw Przemysłów Energochłonnych, to miało miejsce 4 października 2018 r.
Zaprosiliśmy do tego przedstawicieli wszystkich
przemysłów, tak żeby mieć taką stałą współpracę
w ramach tworzenia projektów legislacyjnych. Efekt
pracy tego zespołu jest imponujący. Komitetowi
Ekonomicznemu Rady Ministrów został przedstawiony tzw. pakiet dla małych ośrodków przemysłowych, który został wypracowany właśnie przez
tę komisję, i m.in. w efekcie tego została dokonana
zmiana parametrów uprawniających do stosowania
obniżonej stawki opłaty przejściowej. Trwa proces
notyfikacji w Komisji Europejskiej dotyczący możliwości stosowania przez odbiorców przemysłowych
obniżonych stawek opłaty mocowej. To są konkretne efekty pracy tego zespołu.
Oprócz tego w ostatnich 4 latach mieliśmy
wiele projektów legislacyjnych. Wymienię je tylko hasłowo, bardziej szczegółowo są one opisane
w materiałach.
W maju 2016 r. została dokonana zmiana ustawy o efektywności energetycznej. W lipcu 2019 r.
została przyjęta ustawa o systemie rekompensat
dla sektorów i podsektorów energochłonnych. Ona
przewiduje, że w 2020 i 2021 r. każdorazowo zostanie do tego sektora przekazane 890 milionów zł
jako rekompensata w związku z tym, że polityka
klimatyczna winduje ceny prądu, a to z kolei sprawia, że ten przemysł jest w coraz trudniejszej sytuacji. Kolejna ustawa to ustawa z grudnia 2017 r.
o rynku mocy, zawierająca system ulg w zakresie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa
energochłonne w związku z opłatami mocowymi.
Kolejna ustawa to ustawa o odnawialnych źródłach
energii, z lipca 2019 r. Jeżeli chcemy zmieniać ten
miks energetyczny, o czym mówiłem, tj. odchodzić
od tego, żeby tak duży procent w tym miksie stanowiła energia węglowa, to potrzebujemy rozwoju
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OZE. Mamy nadzieję, że ta ustawa – widzimy to już
chociażby w programie „Mój prąd” – przyspiesza
inwestycje w OZE. Kolejna ustawa to ustawa z 22 listopada 2018 r. o szkolnictwie zawodowym. Chodzi
o podniesienie prestiżu kształcenia zawodowego na
potrzeby sektorów energochłonnych. No i wreszcie
program sektorowy Innostal, ogłoszony w 2015 r.
przez NCBiR, w ramach którego można prowadzić
działania badawczo-rozwojowe. To wszystko to są
działania, które już podjęliśmy.
Chciałbym, kończąc wątek wewnętrznych działań, jakie możemy wobec przemysłów energochłonnych podjąć, raz jeszcze powiedzieć, że jeśli
rzeczywiście celem Polski jest reindustralizacja,
to potrzebujemy przemysłu stalowego, hutniczego w Polsce, a tym samym bardzo konsekwentnej polityki związanej z miksem energetycznym
– potrzebujemy w tym miksie coraz mniej energii opartej na węglu. To osobom niezajmującym
się gospodarką może wydawać się paradoksalne,
bo przemysł hutniczy leży daleko od tego, co się
dzieje w energetyce i w energetyce węglowej, ale te
2 mechanizmy są bezpośrednio powiązane. A zatem jeśli w kontekście polityki klimatycznej Unii
Europejskiej chcemy zachować przemysł hutniczy, to potrzebujemy bardzo intensywnej pracy
na rzecz tego, żeby emisja CO2 była w Polsce jak
najmniejsza, gdyż dzięki temu cena prądu, cena
energii będzie konkurencyjna.
No i wreszcie, już kończąc wątek działań wewnętrznych, chcę poruszyć wątek, który również
może wydawać się nieintuicyjny. Wydaje nam się,
jak patrzymy na przykłady Francji, Szwajcarii i innych krajów Zachodu, że istotne jest także to, żeby
przemysł hutniczy dostał od nas impuls do tego,
by produkował coraz bardziej wysokomarżowe
produkty, czyli tak naprawdę stal klasy C lub wyższej. Jednym z efektów takiego kreowania popytu
na tego typu potrzeby… Chodzi o przemysł budowlany. Będziemy teraz, w tej kadencji podejmowali
prace legislacyjne – departamenty związane z budownictwem wraz z programem „Mieszkanie +”
zostały dołączone do Ministerstwa Rozwoju
– nad tym, żeby standardy wykorzystania stali
właśnie klasy C były wprowadzone jako obowiązujące w budownictwie. To zmusi polskie huty
do tego, żeby produkowały bardziej wysokomarżową stal, co przełoży się na ich lepszy wynik
ekonomiczny.
Ostatni wątek, który zapowiedziałem, to jest
wątek Unii Europejskiej. I to jest moim zdaniem
bardzo istotne także z perspektywy strategicznego

myślenia o rozwoju. Senat jako izba refleksji na
pewno taką refleksją jest zainteresowany i dlatego
chciałbym powiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo
Rozwoju i polski rząd podchodzą do tych zagadnień.
Polityka klimatyczna, neutralności klimatycznej do
2050 r., bardzo ambitna, proponowana przez Unię
Europejską jest dzisiaj, jak pokazałem na konkretnym przykładzie ArcelorMittal czy na konkretnym
przykładzie przemysłu hutniczego, ogromnym
wyzwaniem. I jest poważne niebezpieczeństwo, że
wraz z wprowadzeniem tej polityki przemysłowej
konkurencyjność przemysłu europejskiego, nie polskiego, ale europejskiego, będzie na tyle niska, że
sukcesywnie kolejne zakłady przemysłowe będą wynosiły się poza Europę. Efekt będzie taki, że Europa
może będzie znakomitym miejscem do mieszkania
– niektórzy mówią: skansenem, niektórzy mówią:
miejscem, do którego świetnie się przyjeżdża oglądać zabytki – ale nie będzie tutaj przemysłu, dlatego że tak wysokie standardy klimatyczne mogą
doprowadzić do tego, że ten przemysł nie będzie
konkurencyjny wobec przemysłu na świecie. I tutaj należałoby zastanowić się nad polityką wielowariantową. A to, na co ja bym chciał zwrócić uwagę,
to jest to, jakie działania podjęliśmy i jaka jest nasza filozofia działania jako Ministerstwa Rozwoju.
Przede wszystkim wspieraliśmy tzw. kontyngenty taryfowe. Brzmi to technicznie, ale to właśnie
był efekt tej wojny celnej między Chinami i Stanami
Zjednoczonymi. Komisja Europejska, także z aktywnym udziałem Polski, doprowadziła do stworzenia tzw. kontyngentów taryfowych. Polega to na
tym, że wzięto sumarycznie całą stal, która dopłynęła do Europy między 2015 a 2017 r., i wszystko to,
co było ponad tę kwotę, było objęte cłem w wysokości 25%. To jest jeden z elementów tej polityki, która ma prowadzić do tego, żeby ktoś, kto produkuje
stal taniej poza Europą, ale bardzo szkodliwie dla
klimatu, płacił jakąś cenę w formie tych ceł. To jest
mechanizm czasowy, on jest do 30 czerwca 2021 r.,
ale to jest jeden z efektów właśnie tej refleksji na
temat tego, jak wprowadzać regulacje, które będą
broniły przemysł w Europie pomimo że chcemy iść
w kierunku neutralności klimatycznej.
Drugi ważny element, nad którym prace się toczą, to zapowiedziany już przez nową panią przewodniczącą Komisji Europejskiej tzw. graniczny
podatek, inaczej nazywany opłatą węglową, z angielska border carbon tax. To jest podatek, który
właśnie ma na celu systemowe rozwiązanie tego
problemu, o którym mówiłem. Opiera się to na
założeniu, że skoro gdzieś na świecie produkuje
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się pewne produkty bez zwracania uwagi na klimat i przez to osiąga się niższą cenę, to w momencie, kiedy tego typu produkty będą sprzedawane
na rynek europejski, powinna być płacona carbon
tax, żeby wyrównywać szansy tych, którzy produkują bardziej ekologicznie. To jest oczywiście
kontrowersyjne i możemy roztoczyć całą dyskusję na temat tego, jakie będą dla gospodarki długofalowe skutki tego typu podatku. Jednak my,
jako Ministerstwo Rozwoju, aktywnie bierzemy
udział w pracach nad tym podatkiem, ponieważ
uważamy, że jakiegoś rodzaju mechanizm związany z wyrównywaniem szans proekologicznej, proklimatycznej Europy oraz np. mającego w swoich
priorytetach dużo mniej tego typu celów Dalekiego
Wschodu musi być wprowadzony, bo inaczej po
prostu przegramy.
Innym ważnym działaniem, w którym
Ministerstwo Rozwoju bierze udział, jest zachęcanie naszych europejskich partnerów do tego, żeby
wprowadzać regulacje pozwalające na to, żeby przemysł hutniczy, ale także przemysły energochłonne, wspierać w zakresie innowacyjności. Dlaczego
to jest istotne? Dlatego to jest istotne, że niektórzy
mogą powiedzieć: skoro to się rynkowo nie opłaca, płacimy tyle za prąd, zamknijmy to, ale nikt nie
myśli o kosztach alternatywnych. A zamknięcie
huty oznacza rekultywację jej terenu. W przypadku
Krakowa nikt nie wie, ile by kosztował ten wariant
bardzo negatywny, czyli zamknięcie w ogóle huty,
ile kosztowałaby rekultywacja tego terenu, dlatego
że tak naprawdę nie do końca jest znany jego stan
środowiskowy. Niektórzy mówią, że jest potrzebny grubo ponad 1 miliard zł, żeby zrekultywować
ten teren w taki sposób, żeby inny, bardziej zielony
przemysł mógł tam być, żeby coś zostało zainwestowane i była zbudowana tam jakaś fabryka; już
nie mówię o wykorzystaniu tego terenu pod cele
budownictwa mieszkaniowego. To pokazuje, że tak
naprawdę, można powiedzieć, rynkowo nam się to
nie opłaca, ale nawet jeżeli zamkniemy wszystkie
huty w Europie, to będziemy mieli ogromny problem z tym, co z tymi terenami zrobić, w jaki sposób je rekultywować, bo to są ogromne koszty.
Dlatego kolejnym postulatem, poza tym postulatem protekcjonistycznym, pokazującym różnice między, powiedzmy, Chinami a Polską, jest
także postulat właśnie inwestycji w działania badawczo-rozwojowe w przemyśle hutniczym. No
i tutaj z jednej strony jest mechanizm IPCEI. To
jest mechanizm, który dzisiaj jest sztandarowym
projektem Komisji Europejskiej. On ma na celu

inwestowanie właśnie naprawdę dużych środków w te gałęzie, które są gałęziami kluczowymi
z perspektywy przyszłości Europy. Przypomnę
państwu, że my jako Polska jesteśmy w IPCEI dotyczącym baterii, a chcielibyśmy, żeby powstał także
IPCEI dotyczący konkretnie zastosowania wodoru
w przemyśle hutniczym. Chodzi o to, żeby doprowadzać do tego, aby przemysł hutniczy był zeroemisyjny, nie miał negatywnego wpływu na klimat.
I wreszcie to, co też zawsze jest przedmiotem dużych dyskusji, czyli kwestia środków europejskich. Istnieje schemat pomocy publicznej
w ramach coal regions in transition, czyli tych regionów, które odchodzą od węgla. Wydaje się, że
Polska powinna być i jest bardzo aktywna w tym,
żeby ten mechanizm w odniesieniu do Małopolski,
w odniesieniu do Śląska, a także w odniesieniu do
innych regionów był wykorzystywany do tego, żeby
inwestować w technologie, które pozwalają dochodzić do tego, aby w miksie energetycznym emisja
CO2 była jak najniższa.
Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, tyle
refleksji z mojej strony. Mam nadzieję, że to był
trochę szerszy komentarz do tych bardziej szczegółowych informacji, które mają państwo w dokumencie. Na koniec chciałbym to poddać także
państwu pod refleksję, nie tylko na tym posiedzeniu, ale szerzej. To, co się dzisiaj dzieje wobec polityki klimatycznej Unii Europejskiej, neutralności
do 2050 r., ma ogromny wpływ na gospodarkę, ma
ogromny wpływ na energetykę, ma ogromny wpływ
na ceny prądu. To powinno być dzisiaj przedmiotem naszej naprawdę głębokiej refleksji, przede
wszystkim to, jak Polska ze swoją tradycją przemysłu i energetyki opartej na węglu powinna się w tym
odnaleźć, jak powinna odnaleźć się wobec tej polityki, tak żeby nie stracić swojej konkurencyjności
globalnej. Takie są intencje Ministerstwa Rozwoju
i takie są intencje prezesa Rady Ministrów, w imieniu którego przedstawiłem informacje, o które państwo prosili. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać
pytanie panu ministrowi?
Pan senator Bogdan Klich.
Panie Ministrze, ja bym poprosił o pozostanie.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: Czy mogę stąd?)
Nie, nie, proszę stąd, żebyście się państwo
widzieli.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wnosiłem o wprowadzenie do porządku obrad naszego posiedzenia tego właśnie punktu
z 2 powodów. Po pierwsze, ze względu na to,
że sytuacja w Krakowie, skąd pochodzę i który jest
moim okręgiem wyborczym, jest sytuacją bardzo
trudną, przede wszystkim społecznie, ze względu
na zwolnienia pracowników, którzy pracowali do
tej pory przy wielkim piecu oraz w stalowni, wielkim piecu wygaszonym i stalowni, która wstrzymała produkcję; a po drugie, ze względu na kryzys
w całej branży hutniczej w Polsce. Dlatego dziękuję bardzo za to, że ten temat został uwzględniony.
Myślę, że to jest temat, który interesuje wszystkich
senatorów, co zresztą widać.
Pan minister mówił przede wszystkim o 3 wyzwaniach i zagrożeniach o charakterze globalnym
oraz działaniach, które podjął rząd. Wspomniał,
i owszem, o tym, że jednym z problemów, z zasadniczych problemów jest wzrost cen energii
elektrycznej, ale dosyć wstydliwie prześlizgnął się
nad tematem, który w tej Izbie był kilkakrotnie
poruszany przed rokiem, kiedy mówiliśmy o tym,
że wzrost cen energii elektrycznej może zagrozić
polskim przedsiębiorcom. No i to jest jeden z tych
powodów, dla których produkcja w Nowej Hucie
została wygaszona.
Otóż chciałbym zapytać pana ministra, jak to
się stało i jak to się dzieje, że w Polsce są w tej chwili rekordowo wysokie ceny energii elektrycznej,
że te ceny w Polsce są niemal dwukrotnie wyższe
niż w Niemczech, pomimo wprowadzonego mechanizmu rekompensat, i że te ceny tak naprawdę decydują o tym, że nie tylko w ArcelorMittal
w Krakowie, ale także w innych hutach w Polsce,
z wyjątkiem może Huty „Katowice”, huty
w Dąbrowie Górniczej, jedynego zyskownego zakładu, jest w tej chwili poważny kryzys. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jeśli chodzi o kwestię zatrudnienia, bo od tego
pan senator zaczął, to oczywiście kwestia związana z przebranżowieniem zawsze jest trudna.
Ale jeżeli popatrzylibyśmy dzisiaj na liczby, to…
Przepraszam, może zacznę od czegoś innego. Pan
senator był łaskaw użyć określenia „wygaszony”.
Ja starałem się tu powiedzieć, że dzisiaj wielki piec
w Nowej Hucie nie jest wygaszony. Jest wygaszony
na gorąco w tym sensie, że w każdej chwili może
zostać uruchomiony. Czyli to nie jest ostateczna decyzja ArcelorMittal, tak jak powiedziałem.
Istnieją w rozmowach… Ja nie jestem upoważniony
do tego, żeby podawać tutaj konkretną perspektywę, ale w rozmowach z ArcelorMittal cały czas jest
ta perspektywa III i IV kwartału, w których ten piec
może zostać uruchomiony. Przez to, że jest wygaszony na gorąco, nie będzie to skutkowało koniecznością remontu tego pieca, co byłoby konieczne,
gdyby był wygaszony na chłodno.
Teraz co do kwestii zatrudnienia. Dzisiaj
ArcelorMittal w Nowej Hucie zatrudnia 900 osób,
niektórzy mówią, że 1 tysiąc osób. To jest oczywiście spora grupa zawodowa, ale sytuacja tych ludzi
na rynku pracy, z perspektywy rynku pracy nie jest
fatalna o tyle, że z samego ArtelorMittal… Przede
wszystkim nawet w sytuacji wygaszenia pieca działania hutnicze dalej są prowadzone w Nowej Hucie.
Po prostu działa to w ten sposób, że slaby, czyli takie półprodukty produkowane w hucie w Dąbrowie
Górniczej, są przewożone do Nowej Huty i tam
w walcowni dalej praca jest wykonywana.
Oczywiście dla huty bardziej prestiżowe i bardziej
ekonomiczne jest, jeżeli wielki piec jest na miejscu.
Ale wygaszenie tego pieca nie oznacza, że dzisiaj nie
ma żadnej produkcji na terenie Nowej Huty. To jest
więc kolejny wątek. Oczywiście pracownicy, 1 tysiąc
osób zatrudnionych, jeżeli miałaby być jakaś redukcja, dostają od ArcelorMittal w pierwszej kolejności propozycję pracy w Dąbrowie Górniczej. To jest
związane z dojazdami, ewentualną przeprowadzką, ale taką propozycję też ArcelorMittal im składa.
No i wreszcie jest kwestia tego, że dzisiaj mamy
rynek pracownika i wydaje się, że jest na tyle duży
obszar zatrudnienia w przemyśle w Krakowie,
że te osoby mogłyby także otrzymać propozycję pracy w innych branżach.
To jest pewien całościowy obraz. Najbardziej
chcielibyśmy, i to jest naszym priorytetem, żeby
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działalność wielkiego pieca została reaktywowana,
żeby te osoby, ten 1 tysiąc osób, nie musiały pracować w innych branżach czy w Dąbrowie Górniczej,
tylko tam na miejscu… Oczywiście, nie wchodząc
już w szczegóły, powiem, że jest tam jeszcze kwestia związana z wiekiem emerytalnym części
pracowników, to jest po prostu skomplikowana
sytuacja kadrowa.
Ale istotą pytania pana senatora było to, skąd
wzięła się taka, a nie inna sytuacja, jeżeli chodzi
o ceny prądu. Wszystkie regulacje, które przywołałem – a jest tych ustaw 5, z okresu między
2017 r. a 2019 r. – były dedykowane właśnie temu
problemowi, żeby z wyprzedzeniem przygotować
takie regulacje, które pozwolą na rekompensaty,
pozwolą na ulgi związane z opłatami mocowymi.
To była inicjatywa Ministerstwa Rozwoju, tak
że nie jesteśmy tym problemem zaskoczeni,
wychodziliśmy z tymi inicjatywami.
A na koniec najbardziej uczciwa odpowiedź jest
taka, że mamy do czynienia z historyczną zaszłością związaną z charakterem polskiej energetyki
opartej na węglu, i taka, że polityka klimatyczna
Unii Europejskiej dzisiaj nie pozwala w sposób
skuteczny sprawić, żeby podwyżek cen energii nie
było. Taka jest odpowiedź, jeśli chodzi o istot�����
ę����
pytania pana senatora.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.
SENATOR
JERZY FEDOROWICZ
Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Jeżeli pan marszałek pozwoli, to będzie troszeczkę dłużej niż minutę, bo ja jestem z Nowej
Huty i to są moi wyborcy. A jestem związany z Nową Hutą jeszcze od czasów, kiedy huta
Sendzimira przechodziła restrukturyzację i z 30 tysięcy pracowników przechodziła do zatrudnienia
4 tysięcy. I wtedy przygotowywaliśmy programy
osłonowe, jak również warsztaty dla pracowników,
żeby ich przeszkalać, w związku z tym…
Panie Ministrze, ja wiem, że pan jutro będzie
razem z panią minister Emilewicz w Krakowie –
i to jest dobra wiadomość. My z panem senatorem

Klichem też jesteśmy zaproszeni, ale ponieważ są
głosowania, nie będziemy tam, ale będą nas reprezentować nasi pracownicy.
I teraz, Panie Ministrze… Przyjmujemy te informacje ze zrozumieniem, tylko trzeba pamiętać o jednej podstawowej rzeczy, tj. o tym, że za
tym wszystkim stoją ludzie. Prawda? Kraków jako
miasto… My podejmujemy różne działania osłonowe dla pracowników. Pan też teraz odpowiedział,
i za to dziękuję… Pan przekaże jutro te informacje
hutnikom, którzy spotkają się w urzędzie miasta,
w radzie miasta. Tylko jeszcze będę prosił o odpowiedź… Istnieje jeszcze problem spółek córek, które są zaangażowane we współpracę z hutą. O tym
problemie rozmawialiśmy ze związkami zawodowymi, bo my, posłowie i senatorowie z Krakowa,
przychodzimy na te spotkania. Może pan by odpowiedział, jaka będzie sytuacja spółek córek? I czy
w tej sprawie rząd podejmuje jakieś działania osłonowe towarzyszące temu, co robi nasze miasto?
Panie Ministrze, informowałem pana, że zadam
panu precyzyjne pytanie. Wiadomo, że nie jestem
specjalistą, ale związek zawodowy i pracownicy,
jak również prezydent miasta, prosili o odpowiedź
na pytanie… Przeczytam je. Dobrze? Brzmi ono
tak: co rząd zamierza w sprawie wdrożenia tzw.
śladu węglowego, czyli obciążenia ceny importu
produktów kosztami wykorzystania przy produkcji tych produktów węgla? Czy to jest precyzyjnie sformułowane przeze mnie, Panie Ministrze,
czy… Ja mam tak napisane to pytanie. To wszystko.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii spółek córek. Według szacunków, które mamy, to jest kwestia 3–4 tysięcy pracowników.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Tak.)
To jest też kwestia tego, że ArcelorMittal jest dla
wielu z nich ważnym partnerem, ale nie jedynym.
Z naszych analiz wynika, że w obecnym kształcie,
po wygaszeniu pieca, te spółki dalej… Wygaszenie
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pieca na gorąco nie oznacza automatycznej likwidacji tych spółek, one dalej funkcjonują, szukają
także innych klientów. Tak że to nie oznacza, jeżeli można byłoby powiedzieć tak publicystycznie,
że wraz z wygaszeniem wielkiego pieca te 4 tysiące osób nie będą miały pracy. To nie jest prawda.
Przedsiębiorczość polega na tym, że firmy dostosowują się do zmieniających się okoliczności, szukają innych podwykonawców, innych kontrahentów
i w ten sposób dostosowują się do zmian na rynku.
Co do pytania o ślad węglowy – powiem tak, że
na chwilę obecną w Unii Europejskiej nie ma większości… Nawet Niemcy nie zgadzają się na tę politykę. Tak że jest to pytanie dotyczące tej szerokiej
dyskusji prowadzonej w Unii Europejskiej, o której mówiłem na samym końcu i która przewija się
przez całe moje wystąpienie. Żeby podać kontekst…
Mówiłem o tym, że ceny energii w Niemczech
są o 19% wyższe niż w Polsce…
(Senator Kazimierz Kleina: Niższe, niższe.)
Niższe, przepraszam. Niższe, oczywiście.
To oczywiste przejęzyczenie. Miałem na myśli to,
że są niższe niż w Polsce.
(Głos z sali: Kleina się zagotował.)
(Senator Kazimierz Kleina: No, zagotowałem
się…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale nie musisz się
denerwować, to przejęzyczenie.)
Przejęzyczenie. Wcześniej powiedziałem poprawnie. Taka była intencja.
(Senator Marek Borowski: Teraz są o 25%…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Poczekajcie, bo ważne sprawy są…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo, Panie Ministrze.)
I znowu powiem w pewnym skrócie. Kiedyś
pytałem ekspertów w ministerstwie, jak to jest
możliwe, nie tylko w kontekście systemu energetycznego i tego naszego uzależnienia od węgla.
Poza tym aspektem, jest drugi aspekt, o którym
mówili eksperci, tzn. taki, że w Niemczech jest
przyjęte, że do niższych cen w przemyśle dopłacają ludzie, a u nas w pewien sposób jest na odwrót, tzn. przemysł ponosi wyższe koszty energii
w stosunku do indywidualnych klientów. To też
pokazuje, jaka jest specyfika, jakie są priorytety
w poszczególnych krajach, jak inne jest myślenie
o tych zagadnieniach.
Jest jeszcze jeden wątek, o którym chciałbym
powiedzieć. Produkcja stali w Niemczech jest pięciokrotnie wyższa niż w Polsce. To też pokazuje, że
Niemcy, z jednej strony są w awangardzie zmian,

jeżeli chodzi o politykę klimatyczną – opinia publiczna w Niemczech jest przekonana co do tego,
że to jest dobry kierunek dla Unii Europejskiej
– a z drugiej strony rozumieją też ten kontekst,
o którym mówiłem, kontekst przemysłu stalowego,
czyli to, że huty stali powinny być tutaj, na miejscu,
w Unii Europejskiej.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
(Głos z sali: Kazimierz Kleina tam powinien
iść…)
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, spokojnie, jest pan.
(Senator Marek Pęk: Nie kłóćcie się…)
Proszę bardzo, pan senator Jackowski.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie. Otóż
protest pracowników tej huty zakończył się też
złożeniem petycji do wojewody małopolskiego.
Przeczytałem tę petycję. Tam było zawarte stwierdzenie, że rząd złożył obietnicę, że nie nastąpi to
wygaszenie. Czy pan mógłby się odnieść do tego
motywu i do mojego pytania, powiedzieć, czy faktycznie były takie obietnice ze strony rządu, i wyjaśnić okoliczności tej sytuacji? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jak państwo wiecie, jestem podsekretarzem stanu w Ministerstwie Rozwoju od 5 grudnia 2019 r.
Ta sprawa dotyczy daleko wcześniejszych spraw,
które miały miejsce, w związku z tym nie brałem
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w tym udziału i nie znam szczegółów tamtych negocjacji. Przygotowując się do rozmowy z państwem, otrzymałem taką informację, że w trakcie
rozmów z ArcelorMittal, datowanych pewnie na
początek 2019 r., była mowa o tym, że są problemy
związane z tymi 3 tendencjami, o których mówiłem
wcześniej – z kryzysem na rynku samochodowym,
z nowymi taryfami i z wojną handlową między
Chinami a Stanami Zjednoczonymi – ale one nie
doprowadzą do wygaszenia pieca. Okazało się jednak, że sytuacja była na tyle poważna, że podjęto
inną decyzję. Taką informację otrzymałem. Więcej
w tej sprawie nie mogę powiedzieć, ponieważ nie
brałem udziału w tych negocjacjach.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Kazimierz Kleina.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
W swoim wystąpieniu mówił pan, że głównym
powodem – oczywiście tych powodów jest więcej –
trudnej sytuacji sektora hutniczego i innych branż,
także tych energochłonnych, są ceny energii elektrycznej. I tu pan wskazał, że cena hurtowa energii
elektrycznej w Niemczech dla przedsiębiorców jest
niższa niż w Polsce. Prawda? Wydaje mi się, że to
jest kluczowa sprawa, dotycząca w ogóle wszystkich innych problemów gospodarczych, jakie w tej
chwili mamy i będziemy mogli mieć w najbliższych
miesiącach w naszej ojczyźnie.
Wczoraj – nie wiem, czy państwo zwróciliście
uwagę – dyskutowaliśmy o kwestii związanej z odpadami. Ceny odbioru odpadów w ogromnej liczbie
gmin wzrosły o 100% czy nawet ponad 100% w stosunku do roku ubiegłego. Minister lekko nad tym
sobie przeszedł. Mówił: to jest problem tej czy może
innej gminy. Dzisiaj minister mówi o przemyśle
hutniczym, a jego konkurencyjność spada z powodów cen energii. Więcej chcę powiedzieć na ten temat w wystąpieniu, a teraz chciałbym zapytać pana
ministra, jakie działania podejmuje rząd, aby ustabilizować cenę energii elektrycznej, szczególnie dla
przedsiębiorców, i jakie podejmuje działania, żeby
obniżyć ceny, szczególnie ceny przesyłowe, tak

żeby rzeczywiście cena energii elektrycznej była
na polskim rynku konkurencyjna, żeby ona nie wymuszała wzrostu cen w praktyce dla konsumenta
ostatecznego, czyli każdego z nas. To jest kluczowa
sprawa. Przedsiębiorstwa energetyczne czy główni producenci to są w większości spółki Skarbu
Państwa. Czy panujecie państwo nad strukturą
cen i w ogóle nad kosztami tych spółek? Chodzi
o to, żeby one rzeczywiście hamowały, wygaszały
wzrost tych cen. Pan lekko przechodzi nad tym,
że 7 czy ileś ustaw było przyjętych w ostatnich 2 latach i efektem tego jest podniesienie cen energii
elektrycznej. Przecież tak nie można. Czyli raz
jeszcze pytam: jakie działania podejmuje rząd, aby
ograniczyć wzrost cen energii elektrycznej? To będzie kluczowa sprawa tego roku, kluczowa sprawa
dla całej gospodarki. Nie ma takiej sprawy… Pan
mówi lekko: tysiąc ludzi, Kraków jest tani, wchłonie ich, jeżeli stracą pracę. Tydzień temu minister
innej branży mówił, że w Słupsku rynek wchłonie
300 ludzi ze likwidowanego urzędu morskiego. Cóż
to jest za polityka? Po prostu ja i wielu innych ludzi, jak myślę… My się na to nie zgadzamy. Pytamy:
jakie działania podejmuje rząd? To nie tak, że to
wszystko wynika z czegoś tam, z jakiejś polityki
unijnej. Niemcy przecież też akceptują politykę
unijną dotyczącą klimatu – i co? Są w szpicy czy
gdzieś tam jeszcze nawet… Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jeżeli państwo pozwolą, to powiem jeszcze jedno odnośnie do poprzedniego wątku. Chciałbym,
żeby to mocno wybrzmiało w kontekście tego, że
rząd obiecywał, że nie będzie wygaszony wielki
piec. Otóż to trzeba po prostu chyba powiedzieć
wprost: decyzja spółki prywatnej jest zawsze decyzją spółki prywatnej. A zatem rząd nie może
wziąć na siebie obietnicy co do strategii spółki
prywatnej. To jest decyzja ArcelorMittal. To była
decyzja ArcelorMittal. Zatem obarczanie rządu
odpowiedzialnością za to, jaką decyzję podejmuje
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prywatny podmiot, jest w mojej ocenie zbyt daleko idącą uzurpacją i chęcią myślenia o rządzie jako
o omnipotentnym.
A chodzi o pytanie, które pan senator teraz zadał, to nie przeszedłem lekko nad tym tysiącem
osób. Powiedziałem o tym, że przemysł hutniczy
jest kluczowy z perspektywy reindustrializacji
Polski. Powiedziałem, że Unia Europejska potrzebuje przemysłów energochłonnych. Powiedziałem
o tym, jak trudna będzie rekultywacja każdych terenów hutniczych, nie tylko w Nowej Hucie. I powiedziałem o tym, że to jest naszym wspólnym
celem w Unii Europejskiej, żeby huty dalej istniały.
Tak że mówienie mi o tym, że lekką ręką… To jest
nieprawda. Oczywiście powiedziałem też o tym, że
dzisiaj mamy rynek pracownika – z tym chyba pan
senator się zgadza.
A co do pytania o istotę… Powiedziałem o licznych działaniach, które zostały podjęte w kontekście legislacyjnym. Rozumiem, że pan senator ma
dane wskazujące na to, że te działania nie przyniosły żadnego efektu. W naszej ocenie, Ministerstwa
Rozwoju, ale także rządu, one przyniosły spodziewany efekt. Ale i tak ceny wzrosły, co pokazuje, jaka
jest skala wyzwań, przed którymi stoimy. Jeśli jest
pan w stanie przedstawić nam dowody na to, że
tych 5 ustaw, które wymieniłem, nie doprowadziły
do tego, że ta cena jest mniejsza, niż mogłaby być,
to chętnie przyjmiemy krytykę. Jednak według wiedzy, którą mam, jest dokładnie odwrotnie.
A teraz pana pytanie czy stwierdzenie, że
to jest daleko niewystarczające, bo oczywiście
chcemy, żeby te ceny w ogóle nie rosły. To jest
tak naprawdę pytanie – trzeba sobie to powiedzieć wprost – o to, czy spółki Skarbu Państwa są
w stanie szybko zmniejszyć dochody z opłat sieciowych, obniżyć te opłaty sieciowe. Bo tak naprawdę to jest to, o czym mówimy. Czyli tak naprawdę
pyta nas pan o to, czy w imię ochrony cen prądu na jakimś poziomie jesteśmy gotowi do tego,
żeby dopłacać do spółek Skarbu Państwa, które
mają zrezygnować z tego, co jest dla nich dzisiaj
głównym źródłem dochodu. A głównym źródłem
dochodu spółek zajmujących się energetyką jest
właśnie kwestia opłat sieciowych. I z nich trzeba
byłoby zrezygnować, jeżeli chcielibyśmy jeszcze
amortyzować te zmiany w systemie. Taka jest
propozycja. Ja dzisiaj nie jestem upoważniony
do… Nie reprezentuję też Ministerstwa Aktywów
Państwowych, które ma ������������������������
dzisiaj bezpośredni nadzór nad spółkami. Jeżeli ta sprawa jest – i słusznie – przedmiotem państwa zainteresowania,

to proponuję, żebyśmy zorganizowali osobną
debatę, stricte na temat cen prądu. Wtedy, jak
mi się wydaje, obok mnie powinien stać minister Sasin lub ktoś przez niego delegowany,
bo to jest po prostu kwestia związana bezpośrednio
z bilansami finansowymi spółek energetycznych
zajmujących się dostawą prądu.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Adam Szejnfeld.
SENATOR
ADAM SZEJNFELD
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym nawiązać do pana refleksji, którą
pan wyraził we wstępnym wystąpieniu, a mianowicie do tego, że powinniśmy zastanowić się nad
naszą polityką w aspekcie polityki klimatycznej
Unii Europejskiej i de facto całego świata. Powiem
szczerze, że my, jako parlamentarzyści, bardziej
powinniśmy oczekiwać propozycji, stanowiska,
programu rządu w tym zakresie. Nie powinno być
tak, że rząd oczekuje – a tak zrozumiałem pana
wypowiedź – że to my będziemy się tym zajmowali. Po to właśnie w demokracji parlamentarnej
parlament powołuje rząd, żeby rząd rozwiązywał
te problemy. To jest jedna kwestia. Tak więc chciałbym się dowiedzieć, jakie państwo, jako rząd, macie propozycje i plany w tym zakresie.
Poza tym chciałbym nie tylko usłyszeć stwierdzenia pana ministra, że cena prądu ma wpływ na
kwestię, o której dzisiaj mówimy, tylko dowiedzieć
się, jakie państwo proponujecie rozwiązania, które
by te czynniki kosztotwórcze w polskim przemyśle hutniczym – ale nie tylko – obniżały. Przecież
to jest wasze zadanie. I my o to was pytamy, a nie
odwrotnie, nie pytamy o to, żeby pan tu nam
stwierdzał fakty, o których mamy swoją wiedzę.
W tym mieści się także pytanie, które chciałbym zadać: jak wygląda dzisiaj struktura importu energii elektrycznej do Polski? Bo skoro pan
powołuje się – ja uważam, że to nie jest podstawowy, a już na pewno nie wyłączny powód
pewnego kryzysu w polskim hutnictwie – na
energię elektryczną, to chciałbym się dowiedzieć,
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jak wygląda struktura nie tylko produkcji, ale i importu. A przede wszystkim chciałbym się dowiedzieć, jakie właściwie są przyczyny bicia przez
państwa rekordów w imporcie energii elektrycznej do Polski. Tak wielkiego importu energii elektrycznej nigdy do tej pory nie było. Państwo, które
jest szóstą siłą gospodarczą Europy, państwo, które
chcecie pokazywać jako potęgę gospodarczą już nawet nie Europy, tylko świata… Twierdzicie, że jesteśmy w pierwszej dwudziestce potęg gospodarczych
świata, że powinniśmy być w G20, a nie jesteśmy
samowystarczalni energetycznie.
Z tym wiąże się od razu pytanie o to, jaką w ogóle macie politykę w sprawie…
(Senator Janina Sagatowska: O hutnictwie
mówimy.)
(Senator Robert Mamątow: Prowokacja.)
…przyszłości energetyki, a szczególnie elektroenergetyki. Bo jeżeli taką, o której słyszymy z ust
premiera, ministrów i pana prezydenta, to będzie
w Polsce tylko gorzej, a nie lepiej.
Wrócę teraz…
(Senator Jarosław Rusiecki: Jak na razie jest lepiej i wzrost gospodarczy jest systematyczny.)
(Senator Janina Sagatowska: Wszyscy mówią,
że jest lepiej, tylko nie Platforma.)
…do tematu dzisiejszej debaty, a więc hutnictwa. Chciałbym przy okazji się dowiedzieć…
(Senator Janina Sagatowska: Jedna minuta.)
…jak wygląda struktura importu stali do Polski.
I czy prawdą jest to, że radykalnie rośnie import
stali z Federacji Rosyjskiej? Bijemy rekordy w imporcie węgla z Federacji Rosyjskiej…
(Senator Janina Sagatowska: Przecież jest to informacja o hutnictwie.)
…a teraz się okazuje, że także stali z Federacji
Rosyjskiej.
(Głos z sali: Pomińmy Rosję.)
I jak to wygląda w kontekście państwa twierdzenia, że budujecie suwerenność gospodarczą
i energetyczną Polski, przede wszystkim niezależność od Federacji Rosyjskiej? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
Przypominam o ograniczeniach czasowych
i proszę o ich przestrzeganie, ponieważ te zapytania mają trwać 1 minutę.

PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Szanowni Państwo!
Wydaje mi się, że w demokracji parlamentarnej
jest tak, że rząd jest powoływany przez parlament,
przez Sejm, a bezpośrednia relacja między parlamentem a rządem jest po prostu dobrą praktyką.
Tak że mówię do państwa jako do liderów opinii
publicznej, liderów politycznych. Wydaje mi się,
że dzisiaj stoimy przed takimi wyzwaniami, Panie
Senatorze, w przypadku których to nie może być
decyzja tego czy innego ministra. To musi być
wspólna dyskusja, w której wezmą udział i posłowie, i senatorowie, i opinia publiczna.
(Senator Janina Sagatowska: Wszyscy muszą
dyskutować.)
I do takiej dyskusji nie muszę nawet państwa
zachęcać, bo skoro państwo mnie zaprosili, to rozumiem, że obie strony mają dokładnie te same
intencje. Powinniśmy o tym dyskutować. Jeżeli pan
twierdzi, że rząd nie ma strategii, że zaproszenie
do rozmowy oznacza brak pomysłu, to chciałbym
panu senatorowi powiedzieć, że jest to głęboko nieprawdziwa teza, dlatego że w obszarach, o które
pan pyta, a które wykraczają tak naprawdę poza
horyzont tej dyskusji… Na to też chciałbym zwrócić
uwagę, bo przyszedłem porozmawiać z państwem
przede wszystkim o kwestii hutnictwa…
(Senator Adam Szejnfeld: Tak, tak, ale…)
Ale skoro pan pyta, to chciałbym powiedzieć,
że istnieje strategia neutralności, istnieje krajowy
plan na rzecz klimatu. Bardzo proszę, żeby Senat
zapoznał się z tymi dokumentami, zaprosił odpowiednich ministrów, którzy pracowali nad tymi
dokumentami. Oni pewnie będą mogli podać jeszcze więcej szczegółów odnośnie do tych dokumentów. Te dokumenty są. Nasza rozmowa nie oznacza,
że nie ma strategii.
Pyta pan o konkretne dane dotyczące importu
energii elektrycznej. Otóż importujemy w szczycie
3 GW mocy ze Szwecji, Litwy i Niemiec, mniej więcej po równo. Mechanizm jest taki, że import wynika ze stosunku cen. Importujemy, jak w Polsce jest
drożej, eksportujemy, jak jest taniej. Czy to dużo,
czy mało? To już pozostawiam państwu do dyskusji. Takie są fakty.
Na koniec może jeszcze jedna rzecz. Często się
tu pojawiał wątek związany z Niemcami, z kwestią suwerenności. Niemcy według szacunków do
cen prądu dopłacają mniej więcej 30 miliardów
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euro. I jest pytanie, które musimy sobie zadać
wszyscy jako elita polityczna państwa: czy 30 miliardów euro to jest kwota, którą jesteśmy gotowi
dopłacać do cen energii? To nie bierze się znikąd,
stąd, że Niemcy nagle mają po prostu lepszy rząd…
Powstrzymałem się od tego, żeby dodać coś więcej.
To wynika tylko i wyłącznie z lepszego zarządzania.
To są po prostu pewne priorytety, które Niemcy
przyjęli. Tam jest zgoda całej elity politycznej na
to, żeby dopłacać 30 miliardów euro do cen energii.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku, ja
chciałbym dopytać.)
Panie Senatorze, zapiszę pana.
(Senator Janina Sagatowska: Przypominam
o limicie czasu…)
(Senator Adam Szejnfeld: Chodzi mi o to, że nie
dostałem odpowiedzi na pytanie o import stali.)
Faktycznie.
(Senator Adam Szejnfeld: Jaka to jest wielkość
globalnie i przede wszystkim jak to wygląda, jeżeli
chodzi o import z Federacji Rosyjskiej?)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jeśli chodzi o import stali globalnie, to jest
– przepraszam, nie mam tutaj dokładnych danych
– rząd wielkości 74%. Taki to jest rząd wielkości.
Bardzo też bym prosił… Jeżeli mogę, to potem
ewentualnie mógłbym odpowiedzieć na piśmie, bo
nie mam tego na podorędziu. 74% krajowej konsumpcji wyrobów stalowych pochodzi spoza Unii
Europejskiej. Taką mam informację. Co do kierunków – bo rozumiem, że o to pan pyta – to takiej
informacji tutaj nie mam. Chętnie odpowiemy na
to pytanie na piśmie.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo.
Chciałbym prosić o odpowiedź na piśmie.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Jasne, pan minister odpowie na piśmie na to
pytanie.

Proszę o zabranie głosu pana senatora Wojciecha Koniecznego.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo!
Mam 3 pytania. Postaram się mówić krótko.
Zacznę od pytania, które będzie dotyczyć Huty
„Częstochowa”, hutnictwa i ludzi związanych
z tym przemysłem w Częstochowie. Pan minister
w swoim wystąpieniu powiedział, że rząd zajmuje się strategią, chce tworzyć jak najlepszy klimat i chce być w dialogu z branżą. Problem Huty
„Częstochowa” polega na tym, że jest zadłużona na
250 milionów. Jest to zadłużenie w bankach krajowych, czyli jest to nasz wspólny problem. Coś z tym
zadłużeniem trzeba będzie zrobić, w jakiś sposób
trzeba będzie tę sprawę załatwić. Pierwsze moje pytanie jest takie. Ono jest właściwie najważniejsze,
ponieważ jest wyrażane jako oczekiwanie wobec
ministerstwa. Toczą się różne zabiegi przy Hucie
„Częstochowa”, byli różni inwestorzy, jest syndyk,
są decyzje sądu itd. Czy możemy liczyć – powiem
wprost – na przyjazd kogoś z ministerstwa, pana
ministra czy może wiceministra, do Częstochowy
na spotkanie takiego okrągłego stołu? Pytam o to,
ponieważ zachodzą procesy, które są niekoordynowane. Jest dużo zainteresowanych stron, są związki zawodowe, pracownicy, władze miasta, banki,
spółki zależne, inwestor. Myślę, że w takim mieście
jak Częstochowa przyjazd ministra, czyli okazanie,
że rządowi zależy na tym, aby ten zakład istniał,
produkował i mógł dalej zatrudniać pracowników,
jest naprawdę bardzo oczekiwany przez mieszkańców i przez wszystkich związanych z tą branżą.
Drugie moje pytanie dotyczy tego, że rząd
wspiera i promuje politykę „Kupuj polskie”.
A w przypadku właśnie tej naszej huty zachodzi
taka okoliczność, że polskie firmy kupują blachy
produkowane przez firmę – podam to jako przykład – DanSteel, która w rzeczywistości jest własnością nowolipieckiego kombinatu. On wysyła
swoje slaby z Rosji do Danii, gdzie one są walcowane i wracają do Polski jako blachy duńskie. A Huta
„Częstochowa” jest w stanie produkować podobny
produkt w podobnej cenie.
Moje drugie pytanie: czy w ramach wsparcia
programu „Kupuj polskie” możemy się przyjrzeć
tej sprawie? Pytam o to, ponieważ rzeczywiście jest
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to obchodzenie pewnych przepisów i sprzedawanie
do Polski rosyjskiej stali, choć ona może być spokojnie produkowana w Polsce, w Hucie „Częstochowa”.
Moje trzecie, krótkie pytanie dotyczy nie tego,
żeby polskie firmy energetyczne obniżały ceny
czy stosowały jakieś specjalne zniżki dla polskich
przedsiębiorstw – chociaż oczywiście byłoby to dobre – ale tego, żeby lepiej traktowały inwestorów,
przedsiębiorców, którzy chcą tutaj zainwestować.
Mam na myśli to, że Huta „Częstochowa” obecnie jest obciążana przedpłatami, różnymi zabezpieczeniami, kiedy chce kupować energię. Firmy
w ten sposób blokują duże środki finansowe. Czy
rząd mógłby w jakiś sposób spróbować na to wpłynąć? To mogłoby być np. tematem rozmowy przy
tym wspominanym okrągłym stole, ponieważ firma jest traktowana jak upadła ISD „Częstochowa”
– a obecnie to jest już inna spółka, inna firma
– i zabezpieczenia, które są wobec niej stosowane
utrudniają rozwój, a może nie tyle rozwój, ile ratowanie tego przedsiębiorstwa.
Prosiłbym o odpowiedzi na te 3 pytania.
Najbardziej wszystkich interesuje to, czy ktoś
może przyjechać na rozmowy i czy możemy liczyć
na bezpośrednią pomoc w Częstochowie, tak żebyśmy poczuli koordynację i po prostu chęć rządu, by
pomóc temu przemysłowi. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Szanowni Państwo, pozwólcie, że zacznę od
szerszej refleksji. Otóż często spotykam się z takim zarzutem ze strony opozycji, że rząd Prawa
i Sprawiedliwości jest rządem, który za bardzo chce
brać na siebie odpowiedzialność za kolejne aspekty
rzeczywistości. Niektórzy mówią, że chce wszystko
upaństwowić, niektórzy mówią, że chce wpłynąć na
gospodarkę, ręcznie sterować itd. W sytuacji Huty
„Częstochowa”… Ja zresztą powiedziałem to wcześniej, ale powiem jeszcze raz, żeby to wybrzmiało.
Otóż cały przemysł hutniczy w Polsce jest dzisiaj
w rękach zagranicznych koncernów. Tak, cały przemysł hutniczy jest dzisiaj w rękach zagranicznych
koncernów. Oczywiście są koncerny indyjskie, hiszpańskie, amerykańskie – to te, które bardziej się

modernizują itd. Ale huta, o której pan mówi, ma
bardzo trudną przeszłość, trudną przeszłość związaną właśnie z inwestorem z zagranicy, który przez
kilka lat administrowania tą hutą wyraźnie obniżył
jej jakość. Dorowadziło to do tego, że dzisiaj Huta
„Częstochowa” jest w upadłości. Czyli rozmawiamy
o sytuacji, w której mamy do czynienia z działalnością zagranicznych podmiotów. I to one doprowadziły do sytuacji, w której, jak powiedziałem, element
istotny z perspektywy państwa – bo chcemy mieć
przemysł stalowy w Polsce – jest w stanie upadłości. Rozumiem, że jest zgoda, także opozycji, na
to, żeby nacjonalizować tego typu przedsięwzięcia
i żeby państwo brało na siebie odpowiedzialność co
do późniejszej restrukturyzacji takiego przedsięwzięcia. Dlatego pozwoliłem sobie na wcześniejszą
uwagę, bo to jest sprzeczne logicznie. Albo jest tak,
że PiS za dużo bierze na siebie i państwo rządzone przez Zjednoczoną Prawicę za bardzo bierze na
siebie odpowiedzialność za różne sfery gospodarki,
albo jest tak, że mamy teraz brać na siebie nacjonalizację huty. Stawiam to bardziej jako pytanie do
pana, bo wydaje mi się że odpowiedź jest oczywista.
Jeżeli pyta pan o konkretne działania… PKO
Bank Polski, o ile mi wiadomo, odpowiedzialnie wspiera zakład w tym procesie. Ale odpowiedź na strategiczne pytanie o to, co dalej z Hutą
„Częstochowa”, nie należy do rządu, tylko należy do
właściciela. Pyta mnie pan, czy mogę wziąć udział
w okrągłym stole, w rozmowach. Oczywiście, bo
jesteśmy rządem, który stara się prowadzić rozmowy. Ministerstwo Rozwoju przez wielu przedsiębiorców jest traktowane jako takie, które jest
rzeczywiście bardzo otwarte na dialog społeczny.
Jeżeli zapyta pan w branży hutniczej, jakie jest zdanie na temat tych projektów ustaw, o których mówiłem, tego zespołu, o którym mówiłem, to okaże
się, że ocena jest bardzo wysoka. Przemysł hutniczy raczej wystawia nam bardzo pozytywne opinie na temat tych działań, bo zdaje sobie sprawę
z ograniczeń, o których mówię, ograniczeń właścicielskich, ograniczeń związanych z ogromnymi
inwestycjami w ten przemysł, ograniczeń związanych ze strukturalnymi problemami, z którymi się
mierzy. To chyba tyle tytułem odpowiedzi.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
I proszę o zadanie pytań pana senatora Józefa
Zająca.
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SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Mam takie pytanie: jakiego typu działania rządu reprezentowanego przez pana ministerstwo są
możliwe względem tych koncernów, które stały się
właścicielami hut? Rozumiem, że mogą to być jakieś formy nacisku, polityka podatkowa, pewnego
rodzaju stawiane wymagania dotyczące ochrony
środowiska, jakości produkcji itd. Czym rząd dysponuje w relacjach z tymi firmami?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Przede wszystkim jesteśmy regulatorami. Nie
jako rząd, ale rząd we współpracy z parlamentem.
To, czym przede wszystkim dysponujemy, to jest
kwestia ustaw, regulacji, także tych związanych
bezpośrednio z energetyką. Projekty ustaw, o których mówiłem, to jest to działanie.
Na pewno rolą ministerstwa jest także tworzyć
przestrzenie do dialogu, do rozumienia różnych obszarów. Dlatego na samym początku wspomniałem
o Zespole do spraw Przemysłów Energochłonnych,
który działa od 4 października 2018 r. To także jest
element dialogu z tym sektorem.
Trzeci element to jest kwestia wspólnej polityki związanej z działalnością na arenie Unii
Europejskiej. Te rzeczywistości są ściśle powiązane, jak starałem się to pokazać. Prywatnemu
podmiotowi nie jest łatwo dyskutować z Komisją
Europejską na temat takich czy innych zasad, np.
border carbon tax, o którym mówiłem jako o pewnym systemowym rozwiązaniu. Tutaj jak najbardziej jest rola administracji.
No i wreszcie czwarty obszar, dotyczący tych
środków, które mamy na działania proinnowacyjne, badawczo-rozwojowe. Ten obszar wymaga dużych nakładów pracy i środków. Przykład IPCEI,
o którym mówiłem, czyli dzisiaj sztandarowego
programu badawczo-rozwojowego dotyczącego
strategii wodorowej dla przemysłu hutniczego…

To mogłoby być czymś takim, w co zaangażowałyby się zarówno prywatne podmioty jako odbiorcy pewnej technologii, jak i polskie uczelnie,
polscy naukowcy, mniejsze elementy konsorcjów,
no i wreszcie państwo polskie, które jest moderatorem takiego programu wysyłanego czy składanego
do Unii Europejskiej.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Władysław Komarnicki.
SENATOR
WŁADYSŁAW KOMARNICKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, zgadzam się z panem… Użył
pan takiego zdania i ma pan rację: to nie może być
problem jednego ministra. I pełna zgoda. Panie
Ministrze, 4,5 roku temu, kiedy walczyliśmy o to,
żeby stworzyć ustawę, taką z prawdziwego zdarzenia, o zielonej energii, poprawić istniejące prawo, to, muszę panu powiedzieć, przestrzegaliśmy,
że przyjdzie taki dzień, kiedy cena energii nie
pozwoli na funkcjonowanie wielu zakładów pracy. Państwa prezes jednego z większych koncernów energetycznych też mówił błagalnym głosem,
że trzeba zrobić wszystko, żeby obniżać energię…
Ale ten wasz człowiek na posiedzeniu grupy parlamentarnej posłów i senatorów mówił też, że na
samym węglu w tej cenie będzie tylko zwyżka.
Sztucznie przytrzymaliśmy ceny energii – wiadomo, chodziło o wybory.
Przez 25 lat, Panie Ministrze, budowałem zakłady pracy kapitału zachodniego. Mam z nimi
bieżący kontakt. Oni z uwagi na ceny, zbliżające się w sposób nieuchronny, co kosztami zabija funkcjonowanie zakładów pracy, zaczynają się
coraz bardziej wypinać i odchodzić od nas… I ja,
odwołując się do tego zdania, które pan wypowiedział, Panie Ministrze, chcę powiedzieć, że byłbym za tym, żeby pan jako minister rozwoju, żeby
wasze ministerstwo przejęło inicjatywę szybkiego
zadziałania, dlatego że… Zgadzam się z panem:
ręcznie się nie wysteruje, ale rząd jest po to, żeby
stwarzać system. I namawiam pana i pański
resort, żeby potraktować to bardzo poważnie. Bo
tak: energia atomowa nam nie wyszła, zieloną
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zniszczyliśmy – taka jest prawda –zaczynamy coś
mówić o tzw. zielonej energii na morzu. Uciekło
nam 4,5 roku, Panie Ministrze. Teraz trzeba
błyskawicznie zrobić wszystko, żeby obniżać koszty
energii. To jest jedna z najważniejszych obecnie
spraw. I do tego, Panie Ministrze, namawiam.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Nie było to oczywiście pytanie, ale wypowiedź.
Proszę bardzo, może pan się ustosunkować, jeżeli pan chce.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Panie Senatorze, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za gotowość do dialogu w tych sprawach.
Widzę w pana wypowiedzi duże zrozumienie dla
wyzwań, które stoją przed nami wszystkimi. Z mojej strony ma pan deklarację wszelkiej otwartości
na dalsze działania, także w tych sprawach.
Jeśli chodzi o kwestię zielonej energii, to mój
ogląd sytuacji jest następujący. We wrześniu 2019 r.
nastąpiła nowelizacja ustawy o OZE…
(Senator Władysław Komarnicki: Dopiero po
4 latach.)
…i wraz z nią zostały ogłoszone wielkie aukcje
na zamówienie zielonej energii.
Po drugie, mamy program „Mój prąd”, w ramach którego w 2019 r. zostało uruchomionych
20 tysięcy paneli fotowoltaicznych czy systemów paneli fotowoltaicznych. Już jest ogłoszony
na 2020 r. To będzie ten rząd wielkości, że mówi
się o nawet 100 tysiącach paneli fotowoltaicznych
w przyszłym roku. To oznacza, że zielona energia
jest traktowana przez ten rząd poważnie, i chciałbym, żeby więcej działań było podejmowanych.
Ministerstwo Rozwoju w tych dyskusjach jest jak
najbardziej za tym, żeby inwestować w OZE właśnie dlatego, że im więcej w miksie energetycznym prądu z paneli fotowoltaicznych czy z farm
wiatrakowych, tym niższa cena energii ze względu na tę emisję CO2, o której mówiłem wcześniej.
Tak że mamy tutaj pełną zgodność. Te działania,
o których mówiłem, moim zdaniem zmierzają dokładnie w tym kierunku.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jarosław Rusiecki.
SENATOR
JAROSŁAW RUSIECKI
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
To bardzo ważny temat, nie tylko dla Krakowa, ale generalnie dla całej polskiej gospodarki, a szczególnie dla mniejszych miejscowości,
w których znajdują się huty stali. Ja jestem mieszkańcem Ostrowca Świętokrzyskiego, gdzie funkcjonuje Huta „Ostrowiec”, Celsa Huta „Ostrowiec”.
Inwestorem jest inwestor hiszpański. W moim odczuciu, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, już
pierwsze zdanie ma fałszywą podstawę, a powinniśmy być świadomi tego, co mówił pan minister.
Nie mamy do czynienia z sytuacją polskiego hutnictwa, prawidłowe określenie jest takie, że mamy
rozważyć sytuację hutnictwa w Polsce. Wszystkie
polskie firmy hutnicze w czasie transformacji zostały sprzedane, i to z bardzo bolesnym skutkiem
w wielu miejscach.
Ja państwu chcę przytoczyć przykład huty
ostrowieckiej. Na przełomie lat osiemdziesiątych
i dziewięćdziesiątych pracowało w tej hucie 17 tysięcy ludzi i huta ta produkowała ok. 1 miliona t
stali. Przyszły czasy współczesne – Hiszpanie są
właścicielami huty od ponad 10 lat – i dalej produkuje się ok. 1 miliona t stali, a w hucie pracuje
ok. 1 tysiąca 300 osób, zaś w spółkach okołofunkcjonujących jest ok. 1 tysiąca osób pracujących na
rzecz tej firmy. Pamiętajmy o tym, że początek polskiej transformacji to był ogromny koszt społeczny. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że nawet te 900
czy 1 tysiąc osób pracujących w Hucie Sendzimira
jest poważnym wyzwaniem, ale wyobraźcie sobie
państwo, co by było, gdyby na początku lat dziewięćdziesiątych usłuchano zachęty płynącej wprost
z planu Balcerowicza do kanadyjskiej firmy restrukturyzacyjnej, która pracowała nad sytuacją
hutnictwa. No, tam był program dotyczący Huty
„Ostrowiec”, program, aby ten zakład zamknąć.
Co by pozostało po mieście, które wtedy liczyło
ok. 80 tysięcy mieszkańców, bez tego kluczowego
zakładu pracy? Tyle historii.
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Myślę, że musimy mieć świadomość tego, że
mamy do czynienia z problemem natury globalnej,
bo funkcjonowanie w Krakowie tej huty i tego pieca,
który kilka lat temu był modernizowany za ogromną
kwotę – był modernizowany i remontowany, to jest
coś niewyobrażalnego – rzutuje rzeczywiście na sytuację hutnictwa w Polsce. Ale miejmy też, Szanowni
Państwo, świadomość, że poza energetyką… I tu
chciałbym panu ministrowi podziękować za dobrą
współpracę zespołu rządowego ze środowiskiem
hutniczym, szczególnie z właścicielami. Chciałbym,
żeby państwo mieli świadomość, że w ostatnich
latach skutecznie walczono z mafiami VAT-owskimi,
a nie gdzie indziej, tylko właśnie w przemyśle
hutniczym uszczelnienie VAT… A szczególnie ważne
to było w hucie w Ostrowcu, gdzie produkuje się
stal zbrojeniową. Oczywiście nie chodzi o stal dla
przemysłu obronnego, tylko właśnie o stal dla
budownictwa, a w obrocie międzynarodowym pręty
stalowe, z tej stali zbrojeniowej, były przedmiotem
wielkiego bezprawia. Uszczelnienie podatku
VAT pozwoliło przetrwać tej hucie i 1 tysiąc 300
rodzinom, które tam mieszkają.
I chciałbym panu ministrowi zadać takie pytanie. Czy istnieją możliwości, aby odbudować
łańcuchy powiązań, które kiedyś funkcjonowały w Polsce? Chodzi o odbudowę praktycznie zlikwidowanej branży stoczniowej, która może być
kolejnym kołem zamachowym, obok branży budowlanej, dla przemysłu hutniczego. No, np.
w Ostrowcu po dzień dzisiejszy produkuje się najnowocześniejsze wały korbowe do silników okrętowych, monolityczne wały, Szanowni Państwo,
które mają po kilka, kilkanaście metrów długości.
To jest polska myśl.
I tu też chciałbym podziękować za owocną
współpracę z instytucjami badawczymi, bo każda
z tych hut, która nie jest hutą spekulacyjną… Warto
to powiedzieć, bo ten przykład przytoczony przez
pana ministra i pana senatora z Częstochowy jest
szczególnie ważny. Chodzi o to, żeby te huty, które
działają w Polsce, współpracowały z instytucjami
rządowymi, jak również czerpały możliwe korzyści
ze środków badawczo-rozwojowych czy z funduszy, np. z funduszu ochrony środowiska, podnosząc jakość technologii w swoich zakładach pracy.
Panie Ministrze, czy istnieje szansa powiązania tych łańcuchów, które umożliwiłyby odbudowę
branży stoczniowej? Wał korbowy w Ostrowcu, silnik w Cegielskim, inne elementy, blachy w innych
hutach – to wszystko jest możliwe do wytworzenia
w Polsce. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Dziękuję bardzo za ten głos.
Zacznę od słowa komentarza dotyczącego transformacji. Absolutnie się z panem zgadzam. Sam
napisałem doktorat na temat Solidarności. Miałem
wtedy, podczas pisania tego doktoratu, okazję rozmawiać z wieloma działaczami Solidarności, także
z przemysłu stoczniowego i hutniczego, i zdaję sobie sprawę, jak wielką było stratą to, co wydarzyło
się w latach dziewięćdziesiątych. Niemniej jednak
wydaje mi się, że sytuacja, w której jesteśmy, jest
niestety taka, że musimy mniej myśleć o przeszłości, a więcej myśleć o przyszłości. Stan faktyczny,
z jakim mamy do czynienia, jaki rząd otrzymał
w 2015 r., jest po prostu pewną schedą po poprzednich latach i trzeba pomyśleć o tym, jak rozwijać to
w perspektywie 30 lat, bo myślenie o tym, co zostało źle zrobione w ciągu ostatnich 30 lat, jest często
frustrujące i doprowadza tylko do tego, że nie chce
nam się dalej pracować. To tak tytułem jakby tego
tematu historycznego.
Zadał pan kluczowe pytanie dotyczące powiązań, które były także w Częstochowie. Częstochowa
tak naprawdę miała bezpośredni związek z przemysłem stoczniowym i jednym z powodów problemów tej huty było to, że ten przemysł upadł.
Temat VAT – może tu jeszcze dygresja – to rzeczywiście także był przedmiot bardzo dobrej rozmowy, dialogu między koncernami globalnymi
i rządem. Uszczelnienie tej luki VAT-owskiej udało się także dzięki dobrej współpracy z przemysłem
hutniczym.
Wracam do pytania o odbudowę. Tak, wydaje mi się, że jest taka możliwość. W ogóle w przemyśle stoczniowym sytuacja jest taka, że zmienił
się jego charakter. Nie produkujemy już dużych
tankowców, dużych statków, produkujemy dużo
mniejsze jednostki i stocznia remontowa jest dzisiaj piątą największą stocznią w Unii Europejskiej,
chociaż specjalizuje się w produkowaniu statków
specjalistycznych. Mamy też bardzo dobrą branżę
jachtową. Tak że wydaje mi się, że jest przyszłość
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przed przemysłem stoczniowym, i my jako rząd
będziemy go aktywnie wspierać.
A to, w czym widzę największą szansę, to jest
kwestia farm wiatrakowych, tzn. tych kontraktów offshore, które pozwolą budować konstrukcje
stalowe mogące być właśnie kołem zamachowym
dla hutnictwa.
Zatem inwestowanie w zieloną energię jest
sensowne nie tylko z perspektywy cen prądu,
o których mówiliśmy, ale także z perspektywy wykorzystania stali do tworzenia farm wiatrakowych.
To jest jeden z takich elementów, na które ja patrzę
z dużym optymizmem.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Bogdan Klich. Proszę bardzo.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Panie Ministrze, pan senator Fedorowicz
przyjął pańską wypowiedź ze zrozumieniem, ja
przyjmuję ze zdziwieniem, także dlatego, że z tej
wypowiedzi bije bezradność rządu, bezradność
rządu zarówno w stosunku do tych tendencji globalnych, o których pan mówił, jak i w stosunku
do problemów, które sam rząd stworzył. Przecież
odejście od zielonej energii, zawieszenie programów, które miały nas stopniowo przestawiać na
zieloną energię, przez 4,5 roku doprowadziło do
niepowetowanych strat w polityce energetycznej.
Państwo odrabiają w tej chwili, starają się odrabiać
straty także w tych dziedzinach… czy także te straty, które sami spowodowaliście.
I teraz chciałbym zapytać o taki zaskakujący epizod, który miał miejsce w lecie tego roku.
Oczywiście pan nie był wtedy ministrem. W każdym razie latem tego roku doszło do spotkania właściciela krakowskiej huty z premierem
Morawieckim oraz pańską szefową, obecną szefową, panią minister Emilewicz. Jakieś rozmowy
podczas tego spotkania się odbyły. Później poinformowano o tym, że wielki piec nie będzie wygaszony i stalownia nie wstrzyma produkcji. Dokładnie
miało to miejsce 25 lipca. Potem posypały się zapewnienia prominentnych polityków, takich jak
premier Jarosław Gowin, jak pan Sasin, co do tego,
że na pewno tego wstrzymania nie będzie. No i to
uspokoiło nastroje w Krakowie, kiedy odbywała

się kampania wyborcza. Wielu wydawało się, że to
jest deklaracja ostateczna. Potem przyszły wybory
i zaraz po wyborach okazało się, że jest odwrotnie,
aniżeli zapewniali wcześniej prominentni politycy
PiS. Okazało się, że wielki piec idzie do wygaszenia,
a stalownia wstrzymuje produkcję. Okazało się,
że ok. 1 tysiąca osób jest zagrożonych, a kooperanci, bo to jest mniej więcej proporcja 1:7, będą musieli albo zawiesić swoją produkcję, albo po prostu
zbankrutują.
I teraz chciałbym od pana się dowiedzieć, czy
tamte zapewnienia, które były wypowiadane z taką
pewnością w okresie kampanii wyborczej, były jedną wielką wyborczą ściemą, czy też po prostu coś
zmieniło się w stanowisku samego właściciela,
czyli pana Mittala, jeżeli chodzi o krakowską hutę.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, my prowadzimy dyskusję
i jest to też pewne przedłużenie dyskusji, jaką
prowadziliśmy w trakcie kampanii wyborczej.
Jak rozumiem, ona musi mieć taki charakter konfrontacyjny… Ale ja, jak państwo widzieli, raczej
starałem się szukać tego, co wspólne, także w wypowiedziach pana kolegów z klubu. I wydaje mi
się, że tego wymaga dzisiaj sytuacja, bo chodzi
o długofalowe myślenie o energetyce, długofalowe
myślenie o hutnictwie. Moja propozycja jest taka,
żebyśmy mniej się konfrontowali w ten sposób
i myśleli bardziej konstruktywnie, na przyszłość.
Co do wątku, o którym pan mówi… Może jeszcze coś. Jest kilka rzeczy, które powiedziałem wcześniej – mam wrażenie, że już dwukrotnie – ale je
powtórzę, po raz trzeci, bo one w pana wypowiedzi
zostały przekręcone. Nie jest prawdą, że jest 1:7, jeżeli chodzi o kooperantów – jest 1:4, jeżeli chodzi
o kooperantów. Tak że to nie jest taka proporcja,
o tym mówiłem. Na mniej więcej 1 tysiąc pracowników zatrudnionych w Nowej Hucie mamy ok. 4 tysiące osób zatrudnionych, jeżeli chodzi o firmy
współpracujące.
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Po drugie, nie jest prawdą, że te firmy są skazane na porażkę. O tym też mówiłem. Z badań wynika, że są w stanie się elastycznie dostosowywać,
mają także w swoim portfolio już dzisiaj nie tylko
hutę Mittal. Nie jest prawdą, że musi to automatycznie oznaczać upadek tych firm.
Wreszcie – mówiłem o tym dwukrotnie, powtórzę trzeci raz – Mittal jest prywatną, globalną
firmą, która podejmuje suwerenne, własne decyzje
w obszarach, w których działa. Myślę, że pytania
do polityków o to, co się wydarzy w Częstochowie,
co się wydarzy w tej czy w innej firmie, są tworzeniem tego klimatu konfrontacyjnego, o którym
powiedziałem na początku i który potem doprowadzi do tego, że deklaracje czy – jeżeli mielibyśmy
użyć, powiedzmy, mniej mocnego komunikatu – sygnały ze strony Mittala będą traktowane
jako zobowiązanie premiera Gowina czy minister
Emilewicz. Ja chcę powiedzieć, że jeżeli były takie wypowiedzi reprezentantów rządu, to było to
przekazanie wyników rozmowy z prywatną firmą,
jaką jest ArcelorMittal. Przypisywanie tego kontekstu, o którym pan mówi, jest tylko i wyłącznie
prowadzeniem do konfrontacji, która tutaj chyba
niczemu nie służy. Wydaje mi się, że zrozumiałe
dla wszystkich jest to, że rząd nie ma możliwości
decydowania o tym, jakie są decyzje prywatnych
podmiotów.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję,
Panie Ministrze…)
Przepraszam, może jeszcze jedna rzecz…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
uprzejmie.)
…bo usłyszałem to już któryś raz… Nie jest prawdą, że przez ostatnie 4 lata nic nie zostało zrobione
w temacie OZE. To także jest retoryka takiej publicystyki politycznej. Fakty są takie, że Donald Tusk
był wielkim orędownikiem inwestowania w energetykę węglową, jego zaangażowanie w Opolu…
Nie jest prawdą, że Platforma Obywatelska jest
całym swoim sercem za zieloną energią, a PiS
było dotąd totalnie przeciwko OZE. Fakty są takie,
że jest to miks energetyczny i w miksie energetycznym, jak nazwa wskazuje, są pewne proporcje. Wydaje mi się, że dzisiaj sprawa w kontekście
polityki klimatycznej Unii Europejskiej jest na tyle
poważna, że musimy zastanowić się na przyszłość,
tak jak powiedziałem wcześniej, jak ten miks ma
wyglądać. Takie przerzucanie się… Można naprawdę znaleźć bardzo dużo inwestycji z czasów rządów
Platformy Obywatelskiej, które były inwestycjami
czarnymi, a nie zielonymi.

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Jacek Bury zadaje pytanie.
SENATOR
JACEK BURY
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, na początku tej pana wypowiedzi usłyszałem określenie czy stwierdzenie,
że mamy drogą stal, która jest niekonkurencyjna, ponieważ mamy drogą energię, że będziemy starali się budować z użyciem tej drogiej stali
oczywiście drogie mieszkania, później się okaże,
że będziemy mieli bardzo drogą żywność, wszystko
będzie drogie… Rozumiem, że rząd będzie wszystko dofinansowywał, subsydiował. Chciałbym tylko
przypomnieć wszystkim, że rząd nie ma swoich
własnych pieniędzy – są to pieniądze podatników,
my na to wszystko płacimy.
Jeżeli chodzi o energię, to cieszę się, że robi się
dużo rzeczy związanych z zieloną energią. To jest
ostatni dzwonek, jesteśmy zapóźnieni w Europie
i w świecie, jeżeli chodzi o zieloną energię. A co
mnie boli? I tutaj pytanie do pana ministra. Parę
lat temu zamietliście pod dywan problemy górnictwa – zamiast reformować górnictwo, zdecydowaliście się te sprawy ukryć, włączając kopalnie
do spółek energetycznych. Teraz ponosimy tego
konsekwencje. Czy rząd myśli poważnie o reformie górnictwa? To jest schowana pod dywanem…
no, nie powiem co… kotwica, o, może tak powiem,
kotwica, która dusi polską gospodarkę. Jeżeli się
tego nie zreformuje, to będziemy dalej obciążeni
tym balastem. Pytanie: czy rząd myśli nad reformą górnictwa, czy uważa, że lepiej tego tematu nie
ruszać i wszyscy Polacy mają płacić w podatkach
i w drogiej energii na ten sektor naszej niewydolnej gospodarki?
I drugie pytanie, już bardzo konkretne. Jaki
w tej chwili mamy udział zielonej energii i normalnej energii w Polsce? Procentowy udział.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
W miksie, tak? Dobrze. Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
To jest właśnie ten problem, o którym mówiłem
wcześniej chyba już dwukrotnie. Słyszę na tej sali,
że powinniśmy zaangażować się w obniżanie cen
energii, czyli dotowanie tych cen energii z naszych
podatków. Na tej samej sali słyszę, że powinniśmy
zaangażować się w Hutę „Częstochowa”, czyli tak
naprawdę najlepiej ją zrenacjonalizować. I na tej
samej sali słyszę, że za dużo w naszych podatkach
idzie na rzecz rozwoju gospodarczego.
(Senator Magdalena Kochan: Tak to bywa
w pluralizmie, Panie Ministrze.)
Tak to bywa w pluralizmie. Chcę tylko zwrócić
uwagę, że ten pluralizm doprowadza do schizofrenii, może doprowadzić do schizofrenii. Tak więc
trzeba szukać… No, bo jeżeli ktoś mówi „A”, a ktoś
mówi „nie A”, to to jest sytuacja, która może się
skończyć schizofrenią…
(Senator Magdalena Kochan: To jest pluralizm.)
…więc trzeba szukać takiego kierunku, który będzie uwzględniał jedną i drugą logikę, jedne
i drugie argumenty.
(Senator Magdalena Kochan: Albo znaleźć trzecie rozwiązanie.)
Albo znaleźć trzecie rozwiązanie. Tak jest.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie
Ministrze, niech pan nie polemizuje z poszczególnymi głosami. Każdy się może zapisać, wtedy pan
odpowie na pytanie. Proszę bardzo.)
A co do kwestii węglowej, to, tak jak powiedziałem wcześniej, z perspektywy efektywności
ekonomicznej polskiej gospodarki jest w naszym
wspólnym interesie, żeby, wobec nowych regulacji klimatycznych, ilość energii węglowej w miksie
energetycznym spadała. Ale dzisiaj tak naprawdę
mamy – o to państwo pytali wcześniej – kwestię
importu węgla z zagranicy. Bo bardzo często konkretnej elektrociepłowni bardziej opłaca się kupić
węgiel z zagranicy niż od polskiego producenta.
Czyli tak naprawdę zmiana tego miksu nie musi
automatycznie oznaczać zamykania kopalń. Może
oznaczać, że po prostu zmniejszymy ilość tego węgla, który kupujemy z zewnątrz. I to powinien być
nasz cel w pierwszej kolejności.
A jeżeli chodzi znowu o kwestię faktów, to fakty są też takie, że w ostatnich 4 latach, jak wynika
z tego, co zostało mi przedstawione w tym aspekcie, doszło do zamknięcia 5 kopalń. Czyli znowu
jest pewna retoryka typu: inwestujecie w węgiel,

inwestujecie w węgiel. A fakty pokazują, że następuje jakaś racjonalizacja tego systemu.
Pytał pan o miks. W miksie energetycznym
udział OZE to 13%. Czy to dużo, czy mało, to jest
do dyskusji.
(Senator Jacek Bury: Mało.)
To, co jest dzisiaj celem rządu, to to, żeby w tym
miksie energetycznym OZE było więcej. Do tego
służy także program „Mój prąd” i te inwestycje
w zieloną energię, o których mówiłem wcześniej.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Magdalenę Kochan.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
MAGDALENA KOCHAN
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan minister przed chwilą, odpowiadając kolejnemu senatorowi, użył takiego zwrotu: nie warto
myśleć, co zrobiono w ciągu ostatnich 30 lat, bo to
bywa frustrujące. Muszę powiedzieć, że mnie frustrują szczególnie ostatnie 4 lata. Np. – to w kontekście tematu, o którym mówimy – działania pani
minister Zalewskiej, która jak mało kto skutecznie
walczy z energią odnawialną i z wiatrakami. Ale nie
o to chcę pytać, Panie Ministrze.
Chciałabym zapytać o rynek pracy, którym
się interesuję, który jest mi bliski, jak wszystko
w polityce społecznej. Zatem to, że spółki huty
krakowskiej, spółki córki… Pan minister uspokajał, że jakoś przeżyją, że znajdują sobie na rynku
nowe miejsca, nowe zamówienia. To ja chciałabym zapytać też o te zakłady, które kooperują
z hutą. Bo często jest tak, że w przemyśle ciężkim
miejsce pracy w danym zakładzie pracy to jedno, a miejsca pracy poza tym zakładem to drugie. Czy państwo macie ocenę tej sytuacji? Bo tu
pełna zgoda z panem ministrem, że nie możemy
wywierać żadnego wpływu na właściciela prywatnego jakiegokolwiek zakładu, także i huty. Ale
prawda jest także taka, że każdy rząd dba o to, żeby
poziom inwestycji wzrastał, a nie spadał. Czyli
stwarza głównie prywatnym inwestorom, bo oni
są najbardziej ekonomiczni, przynoszą najwięcej
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PKB brutto, o czym pan minister wie, a jeśli nie,
to nieśmiało przypominam, że oni bardziej niż
państwowe molochy umieją się dostosować do
potrzeb rynku pracy i rzeczywistości… Tak więc
moje pytanie: czy te warunki, które stwarzamy,
także właścicielom firm tak dużych jak hutnicze,
są według pana ministra wystarczające? Tak więc
moje pytanie o miejsca pracy, o zatrudnionych nie
tylko w hucie w Krakowie, ale też w firmach kooperujących. Ile jest zdaniem pana ministra takich
miejsc pracy, które mogą być utracone w związku z wygaszaniem pieca, i czy warunki stworzone inwestorom, głównie inwestorom w tej branży,
o której dzisiaj mówimy, są wedle pana ministra
wystarczające? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jak wspomniałem wcześniej, według naszych
szacunków to jest 1:4, czyli wobec 1 tysiąca pracowników huty są 4 tysiące pracowników firm kooperujących. Jeśli chodzi o… Może jeszcze taka sprawa.
Strasznie dużo uwagi poświęcają państwo temu
wariantowi negatywnemu, podczas gdy większość
mojej wypowiedzi szła w kierunku aktywnego działania na rzecz tego, żeby został zrealizowany wariant pozytywny, wariant pozytywny oznaczający
przeciwieństwo wygaszania, czyli na nowo rozgrzanie pieca w hucie w III kwartale lub w IV kwartale.
Jak powiedziałem, prowadzone są takie rozmowy.
Tyle że znowu, jeżeli ja dzisiaj zadeklaruję, że tak
będzie na pewno, to za rok ktoś powie, że przyszedł
minister Mazur i powiedział w imieniu prywatnego
podmiotu, że to będzie na pewno.
Słucham?
(Senator Antoni Mężydło: Już wtedy pana nie
będzie.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, bardzo bym prosił państwa senatorów o zachowanie powagi i szacunek dla pana

ministra, który udziela odpowiedzi. To nie jest sala,
na której stosuje zasady obowiązujące w studiu telewizyjnym. Bardzo proszę, żeby każdy odpowiadał
wtedy, kiedy marszałek udzieli mu głosu, i o nieprzerywanie sobie wzajemnie.
(Senator Magdalena Kochan: Panie Marszałku…)
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Wracam do odpowiedzi. To jest wariant, który cały czas jest możliwy. Wygaszenie na gorąco
oznacza, że w III czy w IV kwartale ten piec może
ruszyć. To jest wariant najbardziej optymistyczny.
Wariant trochę mniej optymistyczny, o którym
mówiłem, polega na tym, że ostatecznie piec nie
rusza, ale nadal w hucie prowadzone są działania
walcownicze związane z tym, że huta w Dąbrowie
Górniczej produkuje tzw. slaby, czyli półprodukty,
które transportuje do Krakowa, i tam pracownicy
w walcowni je obrabiają. To jest mniej prestiżowe dla huty, jak powiedziałem, jest to też ekonomicznie trudniejsze dla przedsiębiorstwa, dlatego
że raz rozgrzany slab, siłą rzeczy, w transporcie
się wychładza, nawet jeżeli są sposoby techniczne
na to, żeby to wychłodzenie było jak najmniejsze,
z Dąbrowy do Krakowa nie jest daleko, ale zawsze
się wychładza, co oznacza, że na nowo trzeba go
podgrzewać, tak aby mógł być poddany obróbce
plastycznej. Zatem to nie jest optimum dla Mittala,
ale taki wariant też jest możliwy.
No i wreszcie jest trzeci wariant, o którym mówię, to znaczy taki, w którym inwestujemy tak naprawdę w to, żeby Mittal rozwijał się, a nie zwijał
w Krakowie, bo to jest związane z długofalową polityką reindustralizacyjną polskiego państwa. I to
jest ten wariant, w który ja najbardziej wierzę, wierzę w to, że on będzie możliwy do zrealizowania.
Pyta pani: a co, jeśli nie? Rozumiem, że to jest
główna sprawa, głównie tak uwagi są formułowane. Jeśli nie, to wydaje mi się, że te 4 tysiące osób,
które kooperują… Poza tym, że jest rynek pracownika, o czym powiedziałem, są także dane, które
mówią o tym, że inwestujemy ok. 20% PKB, co
oznacza, że coraz bardziej konkurencyjne są także
małe i średnie przedsiębiorstwa. I, tak jak powiedziałem, z naszej analizy wynika, że huta nie była
dla nich jedynym portfolio, co oznacza, że są w stanie przestawić się także na innych kontrahentów.
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pani senator chciałaby zadać dodatkowe pytanie? Nie.
W takim razie bardzo proszę pana senatora
Marcina Bosackiego, który teraz zadaje pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan powiedział wiele rozsądnych rzeczy.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: Dziękuję.)
Uważam, że te słowa z ust przedstawiciela rządu Prawa i Sprawiedliwości padają ponad
4 lata za późno. Najbardziej wartościowe, co pan
powiedział, było to porównanie sytuacji Polski
i Niemiec, to, na czym polega różnica, a najmniej
sensowne, co pan powiedział, to było kilkukrotne zrzucanie całej odpowiedzialności na politykę
klimatyczną Unii. Otóż Niemcy są w podobnej sytuacji jak my, a efekt jest różny, czyli taki, że po
5 latach odmieniły się proporcje i to my mamy
o 1/4 wyższe ceny energii niż było 5 lat temu, kiedy to Niemcy mieli te ceny energii niższe… przepraszam, wyższe. Wtedy oczywiście Niemcy mieli
je wyższe, teraz my mamy wyższe. Otóż na czym
polega różnica? Na 2 rzeczach – po pierwsze, oni
przez te 5 lat konsekwentnie rozwijali alternatywne źródła energii, i po drugie, oni są sprawniejsi w lobbowaniu za swoimi sprawami na forum
Unii Europejskiej. I to jest główny problem z pana
formacją czy z państwa formacją – nawet jeśli są
spóźnione czy niespóźnione, ale rozsądne pomysły, to w gruncie rzeczy wygrywa ta niezbyt mądra,
mówiąc bardzo dyplomatycznie, retoryka, którą
cały czas widzimy, retoryka antyekologiczna i antyunijna. Przecież my naprawdę moglibyśmy np.
w Funduszu Sprawiedliwej Transformacji uzyskać więcej, gdyby nie to, że panowie – głównie
to są panowie, ale przecież wczoraj były też panie
– urządzacie te wszystkie cyrki z opowiadaniem,
jaka to Unia Europejska jest zła i jak to my teraz
będziemy wstawali z kolan i, cytuję, będziemy państwem znów suwerennym. Cytuję wczorajsze wypowiedzi przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości
w Parlamencie Europejskim.

A więc mam do pana pytanie… I oczywiście polityka klimatyczna to jest absolutnie nasz wspólny interes. To nie jest tylko taki interes, żeby było
u nas ładniej, jak pan w pewnym momencie powiedział. To jest również interes ogromnych połaci
Polski – mojej Wielkopolski, łódzkiego, Mazowsza…
(Głos z sali: Pomorza.)
(Senator Robert Mamątow: Kujaw.)
…Pomorza – które stepowieją. Jeśli my czegoś
natychmiast nie zrobimy, to za kilkanaście lat nie
da się tam uprawiać zbóż czy innych upraw. Tak
więc to jest wspólny interes.
Do pana mam 2 pytania. Po pierwsze, czy nie
żałuje pan tej antyekologicznej polityki, głównie antywiatrakowej, z ostatnich 4 lat? Owszem, ona teraz jest zmieniana, zbyt późno, ale należy to jakoś
tam docenić. I po drugie, czy nie żałuje pan tego
pójścia na konfrontację we wszystkich sprawach
– od ekologicznych, przez gospodarcze, po polityczne, oczywiście głównie też w sprawie praworządności w Polsce – z praktycznie całą resztą Unii?
Najlepszym tego przykładem było sławetne głosowanie 1:27. To są moje 2 pytania do pana. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Z perspektywy tematów, o których dzisiaj rozmawiamy, mogę powiedzieć, że relacja między rządem a Unią Europejską rysuje się zgoła inaczej,
niż pan mówi. Rysuje się w taki sposób, że także
z naszym udziałem Komisja Europejska zgodziła
się na kontyngent taryfowy, o którym mówiłem
wcześniej. Chodzi o efekty polityki celnej Stanów
Zjednoczonych, czego skutkiem, jak powiedziałem,
było zalanie stalą rynku europejskiego. I ten kontyngent to jest próba odpowiedzi na to. Co prawda,
jak powiedziałem, do 30 czerwca 2021 r., a zatem
jest to czasowe rozwiązanie, ale ono pozwoliło
zmniejszyć ten efekt. My w tym procesie byliśmy
aktywnym uczestnikiem. Mało tego, są państwa,
które mają inne podejście, dużo bardziej liberalne
podejście, takie jak chociażby Holandia. One nie
chcą, żeby polityka Unii Europejskiej naśladowała
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w tym aspekcie w jakimś stopniu politykę Stanów
Zjednoczonych, czyli politykę cła za cła. Ale, pomimo tego, Polska jest raczej w temacie hutnictwa…
Jak najbardziej udało się przekonać większość
państw. Z tego, co pamiętam, chyba 18 państw jest
potrzebnych do tego, żeby taki kontyngent taryfowy ustalić. I my byliśmy wśród tych 18 państw.
Drugi wątek. Nowa przewodnicząca Komisji
Europejskiej, o czym także mówiłem w swoim
przemówieniu, powiedziała, że prace nad carbon border tax, czyli tym granicznym podatkiem,
który ma systemowo rozwiązać problem stali, ale
nie tylko stali, bo i wszystkich produktów energochłonnych robionych według wysokich standardów
klimatycznych Unii i niskich standardów klimatycznych reszty świata, jest dzisiaj przedmiotem
pracy Komisji Europejskiej. To jest jak najbardziej
zgodne z polską racją stanu, to jest jak najbardziej
zgodne z tym, co Ministerstwo Rozwoju i także polski rząd przez ostatnie 4 lata w różnych rozmowach, które pewnie są na niższym poziomie niż
ten najwyższy polityczny, na poziomie dyrektorów,
wiceministrów, w Brukseli lansują. Skoro dzisiaj
pani komisarz mówi: potrzebujemy takiej pracy, to
nie zgadzam się z tezą o tym, że jesteśmy w kontrze
do Unii i zawsze jest 27 przeciwko 1. Polityka polega na tym, że są różne obszary sporów, i w takich,
o których pan mówi, może bardziej nagłaśnianych
medialnie, tak było, ale jest bardzo wiele obszarów,
w których naprawdę udaje nam się budować koalicje większościowe wokół naszych interesów.
I wątek, o którym też mówiłem. Nie jest prawdą,
że my dzisiaj jesteśmy wyłączeni z Just Transition
Fund. Skoro pan przywołuje cytaty z wczorajszych
obrad w Parlamencie Europejskim, to ja mogę
przywołać informację, która również wczoraj się
pojawiła, że Polska ma być największym beneficjentem Just Transition Fund. Projekt, o którym
mówiłem, Coal Regions in Transition, dedykowany
dokładnie regionom, które mają najbardziej rozwinięty wątek węglowy w swojej historii, w swojej
tożsamości, w swoim DNA, w swojej gospodarce,
ma być elementem wsparcia dla tej transformacji. W tym wszystkim, w tych zmianach Polacy
nie są w ogonie, tylko raczej biorą czynny udział
w kształtowaniu tych mechanizmów. A zatem nie
zgadzam się z tezą o tym, że Unia Europejska jest
tutaj w jakimś fundamentalnym sporze z Polską.
Podkreśliłbym to może jeszcze o tyle mocno, że to,
co się wydarzyło w Radzie w grudniu 2019 r., nie
było konfrontacją. Było zrozumienie dla właśnie tej
sytuacji Polski związanej z jej określoną 30-letnią,

a nawet dłuższą historią i tego, że polska droga do
przyjmowania bardzo wysokich standardów klimatycznych Unii Europejskiej powinna być inna.
To wszystko ja interpretuję jako współpracę, a pan
interpretuje jako bycie w kontrze, jest tutaj wyraźna różnica poglądów.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Marcin Bosacki zasygnalizował, jak
rozumiem, chęć zadania drugiego pytania.
(Senator Marcin Bosacki: To znaczy chcę dopytać, ponieważ…)
Chcę przypomnieć wszystkim państwu senatorom, że to nie jest czas na polemiki, tylko zadawanie pytań.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Tak, tak.
Panie Ministrze, dziękuję za pana odpowiedź,
ale powiem, że jednak nie odpowiedział mi pan na
pytanie, czy pan żałuje braku działań przez 4 lata,
a tak naprawdę nie tyle braku działań, ile odwracania polityki dochodzenia do alternatywnych źródeł energii, ponieważ przynajmniej przez pierwsze
3 lata odsetek OZE w miksie energetycznym malał,
a nie rósł, według danych Eurostatu. Jestem w stanie to panu zacytować.
Pytanie mam takie… Chodzi o ceny energii,
Panie Ministrze, i oczywiście, że my w każdym
wariancie będziemy największym udziałowcem czy beneficjentem funduszu solidarności
w transformacji energetycznej, ale odsyłam pana
do – mam nadzieję, że pan czytał – dzisiejszego
„Pulsu Biznesu”, w którym piszą, że ten nasz udział
mógłby być nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych
wyższy. I to nie są tylko wiadomości medialne, to
są również wiadomości od ekspertów z Brukseli,
moje i nie tylko moje.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
„Pulsu Biznesu” jeszcze nie czytałem, ponieważ cały ranek przygotowywałem się na spotkanie z państwem, tak że nadrobię.
(Senator Marcin Bosacki: Doceniamy.)
Pyta pan, czy żałuję tych 4 lat. Wie pan, to jest
retoryka publicystyczno-polityczna i co, teraz będę
udowadniał panu, że ja zupełnie inaczej oceniam
te 4 lata? Te fakty, które podawałem, pokazują, że
jest dzisiaj wola rządu, żeby nie tylko mówić, ale
wdrożyć konkretne rozwiązania prawne. I mamy
program „Mój prąd”, mamy program polegający na
nowych zamówieniach zielonej energii, dużych aukcjach. Nie zgadzam się z pana retoryką, ale to jest
po prostu różnica polityczna, a nie merytoryczna.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Antoni
Mężydło.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
ANTONI MĘŻYDŁO
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tak prawdę mówiąc, problem
hutnictwa to w głównej mierze problem właśnie
ceny energii, bo to 40% kosztów, i wojny Trumpa
z Chinami, wojny stalowej Trumpa z Chinami,
bo tam jest 25% cła. To wpływa również w odpowiednim procencie… Chodzi o kontyngenty taryfowe, o politykę europejską.
To są główne problemy. Wszystkie poboczne,
o których pan mówi… Można o tym mówić, to jest
do dyskusji, nawet bardziej do dyskusji niż do rozwiązania. Bardzo się cieszę, że akurat pan dobrze
się zna na problemie związanym z energetyką.
Z pańskiej wypowiedzi wynika, że jest pan jednym z niewielu fachowców, którzy znają problem
energetyki.
Ze względu na to, że mieliśmy tutaj różnych ministrów… Można mieć wiele zastrzeżeń co do tego,
że w tej ekipie rządzącej jest bardzo mało osób, które rozumieją i potrafią ująć problem energetyki,

szczególnie jeśli chodzi o współczesne trendy w tej
energetyce. One są bardzo daleko idące i tutaj nie
będziemy o tym mówili.
Chciałbym dopytać o to, co pan powiedział,
o to, że w Niemczech jest odwrotnie niż w Polsce,
jeśli chodzi o obciążenie sektora odbiorców kosztami cen energii. Wydaje mi się, że jeśli chodzi
o tę odwrotność, to ona istniała czy istnieje
– bardziej możemy tu mówić w czasie przeszłym
– tylko jeśli chodzi o OZE, o koszty energetyki odnawialnej. Jest tak ze względu na to, że tam sektor
energochłonny był osłaniany przed kosztami, za
certyfikaty płacili głównie odbiorcy indywidualni,
grupa odbiorców indywidualnych.
Pan powiedział: u nas jest odwrotnie. Odwrotnie się stało teraz, po zwyżce z czerwca 2018 r.
Rzeczywiście u nas grupa odbiorców indywidualnych została osłonięta tymi dopłatami, natomiast
grupa energochłonna… Pan mówił o listopadowym
porozumieniu w 2018 r., jeśli chodzi o sektor energochłonny, więc pewnie to zostało gorzej osłonięte.
Wydaje mi się, że jeśli chodzi o wzrost cen wynikający ze wzrostu ceny emisji CO2… On był widoczny
w całej Unii Europejskiej, wzrost cen był również
we Francji i w Niemczech. Minister Tchórzewski
bardzo wtedy podkreślał, że to nie jest specyfika
polskiej energetyki i powoływał się na te przykłady.
Najprawdopodobniej oni nie zastosowali takiego
mechanizmu jak w przypadku OZE. Okazuje się,
że w Niemcom wyszło to na dobre, bo…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, ja podkreślam, że na zadanie pytania
jest minuta.)
Tak, już kończę.
Pytanie: czy są tu inne elementy?
Jeśli chodzi o tę perspektywę… Pan wspomniał
o energetyce wiatrowej, chodzi o energetykę na
morzu. No, tam są dosyć ograniczone możliwości,
jeśli chodzi o to, ile możemy zainwestować…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze…)
…jeśli chodzi o koszty. Koszty też są problematyczne. Dziękuję bardzo. Już kończę.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, ja bardzo o to apeluję, ponieważ słyszę od państwa, że jesteście czasem poirytowani faktem – przepraszam, może słowo
„poirytowani” jest nieadekwatne – że senatorowie
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przekraczają minutę przy zadawaniu pytań.
Staram się, co nie jest łatwe, znaleźć balans pomiędzy moim naturalnym liberalizmem i popieraniem
wolności wypowiedzi a trzymaniem się regulaminu. Bardzo bym prosił, by była wola z dwóch
stron, mojej i państwa, do przestrzegania zasad:
po pierwsze – pytanie, po drugie – minuta. Lada
moment czeka nas debata, w której każdy z państwa, czcigodnych pań i panów senatorów, będzie
miał możliwość swobodnej wypowiedzi trwającej
aż 10 minut i powiedzenia, jakie jest jego zdanie
w danej sprawie. Bardzo prosiłbym o wzajemny
szacunek.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Dziękuję, Panie Senatorze, za miłe słowa.
Wątek, od którego pan zaczął, czyli wątek
Trumpa i cen energii… To są dokładnie te 3 punkty, które wymieniłem na początku, tak że tutaj się
zupełnie zgadzamy.
Kwestia niemiecka, o którą pan pytał. Tak, mechanizm jest taki, że koszty transformacji tamtego
systemu energetycznego ponoszą bardziej odbiorcy
indywidualni niż przemysł. Taka jest decyzja elit
politycznych. Ja chcę przypomnieć, że za rekompensatami 28 grudnia 2018 r. głosował cały Sejm.
To była rzecz, która nie budziła kontrowersji.
Zagłosowaliśmy wspólnie, ta inna logika została
zaakceptowana przez wszystkich.
(Senator Antoni Mężydło: Nie można było
inaczej?)
Nie można było inaczej? Nie wiem. Tylko pokazuję, z czego się bierze dzisiaj problem. Takie
są fakty.
Co do tego, ile na morzu… Inwestycje w wiatraki na morzu to kwestia 2, 3 lat. Trzeba wiedzieć
o tym, że tyle będzie trwał ten proces inwestycyjny.
Jeżeli chodzi o wielkość, to jest to 10 GW. Szacuje
się, że takie są możliwości w tym obszarze.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo dziękuję, Panie Ministrze. Kolejnym senatorem, który
zapisał się do zadania pytania…)
Przepraszam, jeszcze jedna rzecz.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę, Panie Ministrze.)
Żeby to się udało, trzeba pamiętać o planie
zagospodarowania przestrzeni morskiej. To jest

rzecz, której dotąd nie robiliśmy w takiej skali,
i to będzie wymagało pracy koncepcyjnej, analizy,
w jaki sposób zrobić to z głową.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Powtórzę: kolejnym senatorem, który zapisał
się do – co ważne – trwającego 1 minutę pytania
do pana ministra, jest czcigodny pan senator Jan
Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja się staram w tej minucie mieścić i mam nadzieję, że się zmieszczę, choć już 15 sekund z tego
czasu minęło.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Zostanie
odliczone.)
Zwracam się do pana ministra. Pan wspomniał
o tych 3 przyczynach, m.in. o spadku produkcji samochodowej, jak rozumiem, w Europie. Czy byłby
pan tak łaskaw i wskazał, jakie są w pana ocenie
przyczyny tego spadku produkcji? Czy przypadkiem nie jest m.in. tak, że na ten spadek ma wpływ
również to, że w ubiegłym roku te same modele
samochodów – mówię o roku 2019 – musiały zdrożeć, jak się ocenia, średnio o 3 tysiące euro, żeby
zostały uwzględnione przepisy regulujące zwiększone normy ekologiczne? Ten sam model, który
5 lat temu kosztował X, w roku 2019 kosztował:
X plus 3 tysiące euro. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Czcigodny Panie Senatorze, ten aspekt zagadnienia, o którym pan mówi, jest obecny, ale znam
badania, które pokazują, że dużo większy wpływ
na ten spadek ma zmiana stylu życia. Ludzie
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w Europie Zachodniej odchodzą od korzystania
z samochodów, zwłaszcza w dużych miastach.
Kiedyś posiadanie samochodu, nawet 2 samochodów w rodzinie było normą, a dzisiaj coraz
więcej osób, zwłaszcza z młodego pokolenia, rezygnuje z auta na rzecz nie tylko transportu publicznego, ale także nowych sposobów poruszania
się. Mam na myśli usługi typu Uber czy np. coraz
bardziej popularne w Niemczech wypożyczalnie
samochodów. A zatem może mamy do czynienia
z trwała zmianą zachowań społecznych, która
sprawi, że w kontekście zakorkowanych miast, ale
i proekologicznej kultury, kultury używania, a nie
posiadania…Widać to nie tylko w przypadku samochodów, ale także, nie wiem, muzyki – Spotify
– czy… Dzisiaj nie potrzebujemy płyt czy kaset,
żeby słuchać muzyki – wystarczy dostęp do portalu. Nie potrzebujemy dzisiaj kaset VHS – wystarczy
Netflix. I być może za chwilę nie będziemy potrzebowali samochodów, tylko będziemy potrzebowali dostępu do platformy, która da nam możliwość
użycia tego samochodu w sposób łatwy i w dowolnym momencie. No, ale to oznacza gigantyczny
problem dla całej branży samochodowej.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator zgłosił chęć zadania dodatkowego
pytania.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Ale trzeba brać pod uwagę, że w tych zmianach nawyków, nazwijmy to, konsumenckich
– nie wiem, czy pan zgodzi się z tą opinią – istotną
rolę odgrywa rachunek ekonomiczny. Jeżeli utrzymanie samochodu kosztuje więcej, samochód jest
droższy, opłaty z tym związane i niedogodności,
np. parkowanie, są coraz większe… To może być
jedną z głównych przyczyn tych zachowań proekologicznych, a nie czysta, nazwijmy to, idea. Czy pan
się z tym zgadza? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.

Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Nie powiedziałbym, że to, o czym mówiłem,
wynika z czystej idei. Powiedziałbym, że w dzisiejszych czasach w krajach zachodnich, stosunkowo
nieźle rozwiniętych, być może większy deficyt dotyczy nie pieniędzy, tylko czasu. Osoby, które wybierają inne metody poruszania się, jadą metrem
czy jadą po prostu z kierowcą tej firmy – wiadomo, jaką mam na myśli – mogą w tym samym
czasie robić coś innego, a nie stać w korkach. I być
może tak naprawdę to jest kwestia czasu, a nie
kwestia idei.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Stanisława Lamczyka.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pan mówił tutaj o prawie do emisji, o podatku
węglowym, ale wydaje mi się, że inne kraje, które są w Europie, stworzyły taki program dla przemysłu energochłonnego. Jak to u nas wygląda?
No, cały czas, wydaje mi się, takiego właśnie programu brakuje. Mówiliśmy właśnie o dopłatach.
Mam pytanie, co z miedzią polską, bo przecież ona
najwięcej energii pochłania. Co do hut to „Pokój”…
Bo, jak wiadomo, były tam zwolnienia grupowe
i ona też nadal sobie nie radzi.
Drugie pytanie. Wiadomo, że o hucie z Krakowa, o której mówimy… Ten sam właściciel,
Mittal, jest również właścicielem koksowni
w Zdzieszowicach, która jest bardzo silnie powiązana z Jastrzębską Spółką Węglową. Czy panu ministrowi się nie wydaje, że tutaj istnieje w pewnym
stopniu element szantażu?
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: Czy mogę dopytać?)
Bardzo proszę.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: Na czym ma polegać ten szantaż?)
(Senator Stanisław Lamczyk: Na imporcie węgla, tzn. koksu itp.)
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: A kto szantażuje kogo?)
(Senator Stanisław Lamczyk: Ja myślę o inwestorze.)
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jeśli chodzi o… Znowu w pana pytaniu pojawia się takie wyraźne rozróżnienie między Polską
i Unią Europejską. Polska jest członkiem Unii
Europejskiej, a ustawa, o której mówiłem, ustawa
o systemie rekompensat dla sektorów i podsektorów energochłonnych, jest wspólnym rozwiązaniem dla całej Unii Europejskiej. A zatem nie
jest prawdą, że tam potrafią, a my nie potrafimy.
To jest wspólne rozwiązanie, wspólny mechanizm,
który w Polsce, jak powiedziałem, w 2020, 2021 r.
oznacza każdorazowo 890 milionów zł dopłat, tak
żeby tym przemysłom energochłonnym pomóc
w związku ze wzrostami cen energii.
Poza tym zapytał pan o kwestię miedzi. Bardzo
aktywnie zabiegamy o to, żeby były rekompensaty dla producentów miedzi w nowej perspektywie
unijnej. A zatem jest to element agendy rządu, jak
najbardziej mamy to na tapecie.
Co do tego szantażu to, przepraszam, nie
chciałbym tego oceniać. Jest mi niezręcznie wchodzić w tego typu spekulacje.
(Senator Stanisław Lamczyk: Chciałbym dopytać.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Jeżeli pan senator ma dodatkowe pytanie, to
bardzo proszę.

SENATOR
STANISŁAW LAMCZYK
Ja pytałem jeszcze o Hutę „Pokój”, bo wiadomo,
że tam były zwolnienia grupowe i ona właśnie też
sobie nie radzi. Jakie tutaj są informacje?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
No, nie są dobre, nie są dobre. A w przypadku
różnicy… Każda z tych hut to tak naprawdę osobna
historia. Można mówić dużo i o sposobie transformacji, i o tym, kto wszedł jako właściciel, i o tym,
czy to jest huta elektryczna, czy to jest huta mająca
właśnie piec tradycyjny. Tak że to są różne historie.
Niestety Huta „Pokój” jest chyba w swojej historii
zbliżona najbardziej do tego krytycznie ocenianego
przeze mnie i syndyka… Przepraszam, może powiedziałem za dużo. No, ona należy do tych hut, na
które należałoby szczególnie dużo środków wydać,
żeby dokonać ich transformacji.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Kolejnym senatorem, który zada pytanie, jest
pan senator Wojciech Piecha. Bardzo proszę, Panie
Senatorze.
SENATOR
WOJCIECH PIECHA
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja mam pytanie odnoszące się do prywatyzacji polskich hut stali, bo taki fakt miał miejsce
w 2003 r. Najwyższa Izba Kontroli zajmowała się
tym tematem. Jakie są konkluzje i wyniki tej kontroli? Otóż wiem, że w 2003 r. Najwyższa Izba
Kontroli stwierdziła, że ta prywatyzacja nie była
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do końca przejrzysta. W 2003 r. te huty przynosiły
straty, a w 2004 r. nagle przynosiły zyski, i to zyski przekraczające nawet poziom zaangażowania
finansowego tego inwestora. Czyli była to dla tych
inwestorów opłacalna rzecz.
Drugi temat to ceny energii, bo tu ciągle się
powtarza… O węglu mówimy, że powinniśmy od
niego odchodzić itd. Cały świat nie odchodzi od
węgla, tylko my w Europie odchodzimy od węgla.
Kraje Azji Południowo-Wschodniej wręcz bazują
na węglu, większość energii elektrycznej wytwarzają w elektrowniach węglowych. Jeżeli zajrzeć
do statystyk, to można znaleźć dane, że w 1995 r.
świat wydobywał 3,6 miliarda t węgla, a w 2018 r.
było to już 7,5 miliarda t węgla. Czyli jest polityka klimatyczna, ale ona jest jakby zawężona tylko
do Europy, a więc świat się tym nie przejmuje.
Jak to się ma do tych naszych europejskich zapowiedzi odejścia od tego paliwa?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Jeśli chodzi o dalsze losy… Nie zrozumiałem,
czy intencją pana pytania było pytanie, czy zostały
podjęte pewne działania służb prokuratorskich…
(Senator Wojciech Piecha: Tak.)
O ile mi wiadomo, nie zostały podjęte, ale mówię to z takim zastrzeżeniem, że nie sprawdzałem
dokładnie tego wątku… On też mógł się zmienić.
W ogóle kwestia prywatyzacji hut była trudnym,
bolesnym tematem związanym z polską akcesją do
Unii Europejskiej, i to też był bezpośredni kontekst.
Co do tego pytania, które pan zadał… To jest
zagadnienie absolutnie kluczowe i starałem się
w swoim przemówieniu przede wszystkim na nie
zwrócić uwagę. Uważam, że bez myślenia w kategoriach border carbon tax, czyli podatku, który
pozwoliłby, by produkty wytworzone w zupełnie
innych realiach klimatycznych, gospodarczych
– np. w Wietnamie, w Azji, jak pan wspomniał
– były objęte dodatkową kwotą, dzięki czemu mogłyby z nimi konkurować produkty

wyprodukowane w Europie, według innych zasad…
Bez tego rzeczywiście bardzo trudna będzie przyszłość i to, by połączyć politykę klimatyczną Unii
z rozwojem gospodarczym.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Danutę Jazłowiecką.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, kraje członkowskie Unii Europejskiej w przypadkach zamykania hut, zamykania jakichkolwiek przedsiębiorstw, korzystają z Europejskiego Funduszu Dostosowania do
Globalizacji. Ten fundusz jest adresowany przede
wszystkim do zatrudnionych pracowników, którzy
tracą pracę, muszą ją zmienić. Chciałabym zapytać: ile razy w ciągu ostatnich 4 lat korzystaliście
państwo z tego funduszu dotyczącego globalizacji?
Chciałabym też prosić o przygotowanie, w formie
pisemnej, informacji o tym, jak w ciągu 4 lat rząd
Prawa i Sprawiedliwości z tego funduszu korzystał. Chciałabym też zapytać, czy w tym przypadku
państwo analizowaliście sytuację i będziecie występowali do tego funduszu, by zapewnić zatrudnionym pracownikom lepszą możliwość przejścia do
innego zakładu pracy czy poradzenia sobie z problemami? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Pani Senator, nie mam dokładnej informacji
w tej sprawie. To jest mikromechanizm… Jak rozumiem… Odpowiem na piśmie na to pytanie, ile razy
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w przeciągu 4 lat zastosowano ten mechanizm.
Wiem też, że są prowadzone prace nad nowymi
mechanizmami, które mają lepiej odpowiadać na
zapotrzebowanie – między innymi Just Transition
Fund, o którym mówiłem. Ale też cały czas – już po
raz chyba czwarty to powiem w trakcie tej debaty –
podstawowy wariant, który zakładamy, nie polega
na końcu hutnictwa w Nowej Hucie.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo…)
A zatem nie jest prawdziwa teza, że ta sytuacja, w której jesteśmy dzisiaj, oznacza, że musimy myśleć w kategoriach, jak znaleźć inne… jak
wspomóc inne zatrudnienie tych osób. Ja mówiłem
o tym w ramach pewnego wariantu, tj. że na to też
jesteśmy gotowi – bo to nie jest tak, że to będzie
dla nas zupełnie obojętne – ale nie to było głównym celem mojej wypowiedzi. Mój główny cel był
taki: potrzebujemy w Polsce, potrzebujemy w Unii
Europejskiej przemysłu hutniczego.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Józef Zając.
Bardzo proszę pana senatora o zadanie pytania.
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Myślę, że aktualny stan infrastruktury energetycznej wskazuje jednoznacznie na to, że – będzie
to niezbyt popularna wypowiedź, stwierdzenie
– pozostaniemy jeszcze długo przy energetyce węglowej. Wiatry u nas za bardzo nie chcą wiać, a tam,
gdzie wiatraki postawiono, zwłaszcza w południowej części Polski, część wiatraków… No, gdy się
przejeżdża w ich pobliżu, to rzadko się widzi, żeby
one się kręciły. Z tzw. zieloną energią są ogromne
kłopoty. A zatem trzeba robić wszystko, żeby możliwie najbardziej prawidłowo korzystać z energetyki węglowej. Rzecz w tym, że doszliśmy do takiego
momentu, kiedy kupujemy ogromne ilości węgla
za granicą. Kiedy poprosiłem o listę importerów
z danymi odnośnie do tego, kto ile tego węgla importuje, to, muszę powiedzieć, prawie że włosy
stanęły mi dęba na głowie. A sprawa jest dziwna. Bo mamy elektrownie usytuowane tam, gdzie
węgla już prawie nie ma, gdzie węgiel wydobywa

się po bardzo wysokich kosztach – chodzi o Śląsk.
Tymczasem jest właśnie znakomity węgiel, energetyczny węgiel, który nie bardzo nadaje się do
zwykłych pieców domowych, ale można go spalać, stosując najnowsze techniki spalania. On jest
na Lubelszczyźnie. Wystarczy popatrzeć na dane
„Bogdanki”, która realizuje w tej chwili prawie 30%
wydobycia krajowego, a zamierza budować kolejną kopalnię. Gdyby tam powstała elektrownia,
to prawa strona Wisły, ta część Polski zyskałaby
jedną elektrownię. Czy pan minister przewiduje,
że będą podjęte takie działania, żebyśmy korzystali
z własnego węgla, tanio wydobywanego, bo koszty
wydobycia w „Bogdance” to bodajże 1/4 kosztów
wydobycia na Śląsku, i żebyśmy nie przewozili
go gdzieś tam, bardzo daleko – ja obserwuję, jak
pociągi z węglem kursują z Lubelszczyzny w głąb
Polski i w stronę Śląska, wioząc węgiel – tylko żeby
tam, na miejscu zbudować nowoczesną elektrownię, z której nie będą się snuć czarno-bure dymy,
tylko w której węgiel będzie spalany w sposób nowoczesny? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Oczywiście, ma pan absolutnie rację, że polityka klimatyczna nie musi oznaczać odejścia od
węgla. Chodzi także o kwestię zgazowania węgla w taki sposób, żeby on był jak najmniej emisyjny pod względem CO2. Wiem, że Enea wczoraj
lub przedwczoraj ogłosiła, że będzie uruchamiała
blok właśnie na gazyfikację węgla. Niemniej jednak, o ile wiem, są to bardzo drogie technologie
i tutaj zawsze jest bilans zysków i strat.
Co do kwestii w ogóle przemysłu węglowego,
to, niestety, problem jest taki, że w wielu starych
kopalniach wydobywa się coraz głębiej, przez co
jest to coraz droższe, przez co, no, właśnie, komuś,
kto zarządza elektrociepłownią węglową, czasem
bardziej opłaca się ściągnąć węgiel z zagranicy niż
kupić go na polskim rynku. To oczywiście nie jest
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decyzja, której można zabronić z perspektywy rządu. Niemniej jednak jest to wyzwanie dla suwerenności gospodarczej.
Jeśli chodzi o ten konkretny przykład, o który
pan pyta, to przepraszam, ale nie udzielę odpowiedzi, bo to już jest, powiedziałbym, w obszarze, jak
rozumiem, konkretnej spółki. Ale jeżeli zada mi
pan to pytanie na piśmie, to chętnie się dowiem
po prostu w trybie międzyresortowych ustaleń, jakie są plany względem tej konkretnej kopalni, tej
konkretnej lokalizacji.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Bardzo proszę o zadanie ostatniego według listy
zgłoszonych senatorów pytania panią poseł Joannę
Sekułę. Bardzo proszę.
(Głos z sali: Senator.)
Panią senator, przepraszam najmocniej.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam bardzo.)
Ja mam bardzo krótkie pytanie, Panie Ministrze. Chciałabym dowiedzieć się, jaka jest szacowana kwota dopłat do rachunków prądowych dla
gospodarstw domowych.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator, za rzeczywiście
niezwykle krótkie jak na standardy naszej debaty
pytanie.
I bardzo proszę pana ministra o równie, jak
mniemam, krótką, bo konkretną odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROZWOJU
KRZYSZTOF MAZUR
Krótka, bo konkretna odpowiedź jest taka,
że bardzo proszę również o to pytanie na piśmie.

Nie chciałbym teraz podawać z głowy informacji,
która by się okazała nieprawdziwa. Chętnie udzielę
jej na piśmie.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Skoro tak, to, jeśli mogę, poproszę również o informację o tym, ile wynosiły dopłaty za ubiegły
rok i czy w przypadku firm ma to status pomocy
de minimis.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: Dziękuję.)
(Senator Joanna Sekuła: Dziękuję.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Jak rozumiem, ta odpowiedź będzie na piśmie.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania
zadane przez senatora Adama Szejnfelda, panią
senator Danutę Jazłowiecką oraz panią senator
Sekułę, jak rozumiem.
Bardzo proszę o zapisywanie się senatorów
do dyskusji. Na razie są dwie osoby zapisane do
dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę pana senatora Bogdana Klicha.
Dziękuję panu ministrowi. (Oklaski)
SENATOR
BOGDAN KLICH
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki
Senacie!
Tylko to, co się dzieje w polskim hutnictwie,
a zwłaszcza to, co się wydarzyło w ciągu ostatnich
miesięcy w Nowej Hucie, upoważnia mnie do
tego, żeby zajmować państwu czas tym wystąpieniem. A dzieją się rzeczy niepokojące. Pan minister
udzielał odpowiedzi na nasze pytania w większości
analitycznie, dlatego że trudno jest udzielać odpowiedzi na precyzyjne pytania, mając świadomość
wieloletnich zaniedbań ze strony rządu PiS, jeżeli
chodzi o politykę energetyczną Polski. A przecież
ta polityka energetyczna jest częściowo odpowiedzialna za stan polskiego hutnictwa. Jak podawano
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do wiadomości publicznej, zarówno wielki piec został wygaszony, jak i praca stalowni została wstrzymana ze względu m.in. na wysokie ceny energii.
A wysokie ceny energii to efekt tej właśnie polityki energetycznej. Powiedzmy sobie szczerze,
że skoro jest tak, że w ciągu ostatnich lat dochodzi
do znacznego wzrostu ceny energii elektrycznej
dla przedsiębiorstw, skoro cena energii elektrycznej w Polsce jest – jak wiemy wszyscy na tej sali
– znacząco wyższa od ceny energii elektrycznej
w Niemczech, to znaczy, że sytuacja jest podbramkowa. Ta sytuacja to wynik działań i zaniechań
rządu, który dzisiaj na tej sali był reprezentowany
przez pana ministra. Niełatwa to sytuacja, dlatego że reprezentował on samego premiera. Myśmy
prosili premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej
o odpowiedź na nasze pytania, a tymczasem naszym gościem był wiceminister rozwoju. Nic dziwnego, że nie był on w stanie odpowiedzieć na wiele
z tych pytań.
I dlatego trzeba przypomnieć, że to rząd PiS
doprowadził do upadku firm wiatrowych, że zostały ograniczone inwestycje w produkcję niskoemisyjną, że pieniądze państwowych przedsiębiorstw
zamiast na inwestycje zostały przeznaczone m.in.
na Polską Fundację Narodową i że w dalszym ciągu budowane są nowe elektrownie węglowe. A zatem ten miks, który w wielu krajach jest podstawą
oszczędności i właściwych – właściwych w sensie
rozwijających kraj – inwestycji, u nas jest zaburzony. I to jest efekt polityki tego rządu.
Jaka jest sytuacja na rynku produkcji hutniczej? Zamiast rozwoju jest stagnacja. Znamiennym
przykładem jest sytuacja w części polskich hut,
a w szczególności w Krakowie. Strategia na rzecz
odpowiedzialnego rozwoju zaprezentowana przez
premiera Morawieckiego w 2016 r., nazywana strategią Morawieckiego, mówiła m.in. o rozwoju innowacji, mówiła także o reindustrializacji Polski. Jakaż
jest różnica pomiędzy tamtymi deklaracjami a tym,
co się dzieje w przemyśle hutniczym. Pomimo
trwającego od kilku lat wzrostu krajowego popytu
na stal… Żeby nie być gołosłownym: wzrost popytu
w 2018 r. wyniósł 10%. Ten popyt został wygenerowany zwiększonym zapotrzebowaniem na potrzeby
rynku budowlanego tak intensywnie rozwijającego
się w ostatnich latach w Polsce oraz ze względu na
inwestycje infrastrukturalne. Pomimo to produkcja stali w Polsce spada. W 2019 r. spadek produkcji
był znaczący, wyniósł powyżej 6%, a w 2018 r. – 2%.
Jaki jest powód tego spadku produkcji? Ano, między innymi taki, że doszło do znaczącego wzrostu

importu stali. O to także pytaliśmy – o przyczyny
tego znaczącego wzrostu importu stali oraz o kierunek, z którego napływa do nas większość stali
importowanej, pytaliśmy podczas debaty. Nie ma
wątpliwości co do tego, że rząd nie położył tamy
wzrastającemu importowi stali oraz wbrew zapewnieniom go nie zmniejszył, bo ilość stali importowanej z Rosji się zwiększyła. Import stanowi
aż 72% krajowej konsumpcji. W 2019 r. to było jeszcze więcej, bo 74%. Polska jest liderem w imporcie
stali i bynajmniej nie jest to powód do dumy.
Odpowiedź na pytanie, kto korzysta na rozwoju polskiej gospodarki, która rośnie, kto korzysta
na zwiększonym popycie na rynku na stal, nie jest
w przypadku rządu PiS zaskakująca. Nie, dzieje
się dokładnie tak samo jak z węglem. Tym, kto korzysta, jest Rosja. Tak jak w przypadku węgla, tak
i w przypadku stali Rosja znajduje się w czołówce
krajów, z których importujemy najwięcej wyrobów
stalowych. W 2018 r. sprowadziliśmy ponad 1 milion 400 tysięcy ton stali z Rosji i to rosyjski przemysł hutniczy najbardziej korzysta na tej dobrej
koniunkturze w Polsce.
Co więcej, jeśli popatrzeć w drugą stronę,
to spada eksport polskich wyrobów stalowych.
W 2018 r. był to spadek o prawie 6%, w 2019 r.
– o ok. 4%, ostateczne dane nie są jeszcze znane.
Mówię o tych wszystkich danych, o tych wszystkich liczbach i procentach, żeby uzmysłowić to, że
mamy do czynienia z sytuacją paradoksalną. Wzrost
zapotrzebowania na stal w Polsce, zwiększenie importu stali do Polski, zmniejszenie eksportu stali
produkowanej w Polsce, a zatem następuje odwrócenie tych wszystkich tendencji, które są w polskim
interesie, interesie polskiej gospodarki.
Oczywiście nikt nie namawia rządu do renacjonalizacji tych hut, które mają kłopoty, bo byłoby
to niezgodne z zasadami gospodarki wolnorynkowej, ale uważamy, że zaniechania i błędy w polityce
rządu są widoczne, one są widoczne w porównaniu z działaniami naszych partnerów zachodnich.
Dlaczego np. w Niemczech po czasowym wyłączeniu z powrotem został uruchomiony wielki piec
huty w Bremen, i to po krótkotrwałym wyłączeniu, bo zaledwie 2-miesięcznym? Dlaczego, na tym
tle, skoro rząd wiedział o tym, że grozi wyłączenie wielkiego pieca i zahamowanie pracy stalowni w Krakowie w hucie ArcelorMittal, podawał do
publicznej informacji to, że takiej groźby nie ma?
W ten sposób odsunął działania, które mogły być
wdrożone, zanim zostały przeprowadzone wybory. Nie mam wątpliwości co do tego, że wszelkie
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deklaracje wymienionych przeze mnie wcześniej
polityków miały charakter deklaracji uspokajających przed wyborami, miały charakter wyborczy.
Tak się nie postępuje, proszę państwa. Jeżeli jest
zagrożenie, to zagrożenie to należy sygnalizować
i podejmować odpowiednie kroki zaradcze.
Wreszcie, proszę państwa, powiedzmy sobie
szczerze, że rząd bagatelizuje skutki społeczne sytuacji w polskim przemyśle hutniczym, bagatelizuje także sytuację w Krakowie. No, ok. 800 osób
zostało przesuniętych od 7 stycznia 2020 r. z tych
2 miejsc – zarówno ze stalowni, jak i z wielkiego
pieca – do innych czynności. A 800 osób to niemało. Część z nich jest codziennie dowożona do
pracy w Hucie „Katowice” w Dąbrowie Górniczej.
Grozi im to, że stracą oni ostatecznie swoje zatrudnienie, więc bagatelizowanie tego problemu
przez rząd jest karygodne. Może to jest tak, Panie
Ministrze, że w Krakowie ten stosunek miejsc pracy w hutnictwie do miejsc pracy w sektorze kooperantów wynosi 1:4, ale przyjmuje się, że to jest
1:7 albo 1:8, jeżeli chodzi o standardy europejskie.
Już w tej chwili spółki zajmujące się wsparciem
utraciły zamówienia, tym spółkom grozi upadek,
co najmniej kryzys finansowy, a w kryzysie finansowym zwalnia się pracowników.
W takiej sytuacji rząd powinien wdrożyć specjalny program wsparcia osób, które tracą swoją pracę w hucie ArcelorMittal w Krakowie. Tego
oczekujemy od rządu, oczekujemy nie tylko analizy, ale i konkretnych działań. Oczekujemy nie tylko
opisu sytuacji, ale i konkretnych propozycji oraz
osłony społecznej dla ludzi, którzy będą tracili swoje miejsca pracy ze względu na decyzję prywatnego
właściciela, decyzję, na którą rząd polski nie miał
w naszym przekonaniu wystraczającego wpływu,
choć powinien mieć. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Bardzo proszę o zabranie głosu w dyskusji pana
senatora Jana Marię Jackowskiego. Bardzo proszę,
Panie Senatorze.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Ja chciałbym na wstępie podziękować panu
ministrowi za tę informację, którą przedstawił

Wysokiemu Senatowi, i zwrócić uwagę, że w tym,
co mówił pan minister, była zawarta dość szeroka
panorama problemów, które są związane z konkretną sytuacją huty w Krakowie. Nie jest tak,
że mamy do czynienia z jakąś zamkniętą całością,
oderwaną od otoczenia, otoczenia gospodarczego
i społecznego w Krakowie, w Polsce, ale przede
wszystkim od kontekstu europejskiego. Pan minister bardzo wyraźnie o tym mówił, m.in. wskazując na to, jak bardzo jest potrzebna europejska
polityka czy aktywność zainteresowanych rządów
w ramach europejskiej polityki dotyczącej branży hutniczej. Część tych zjawisk, o których była
mowa, jest pochodną konkretnej sytuacji w Polsce,
ale część jest pochodną polityki, która jest prowadzona na szczeblu unijnym, dlatego w moim
głębokim przekonaniu tu potrzebne są działania
na wielu frontach.
Wielokrotnie w tej debacie był przywoływany
przykład Niemiec. Pan minister wspomniał, że
produkcja stali w Niemczech jest sześciokrotnie
wyższa niż w Polsce. Pan senator Klich wspomniał
o stoczniach niemieckich…
(Senator Bogdan Klich: O stoczniach nie mówiłem, tylko o hutach.)
O hutach, które pracują w Niemczech również
na rzecz stoczni niemieckich, które nie zostały
w takiej skali pozamykane jak stocznie w Polsce.
Te stocznie znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej z racji kryzysu i z racji innych czynników. Przypomnę, że poprzedni rząd, podczas
rządów koalicji PO-PSL, zdecydował się na radykalne ruchy w tym zakresie, co oczywiście przyniosło efekt w postaci zamrożenia przemysłu
stoczniowego w Polsce. Rząd niemiecki umiał
na forum Unii Europejskiej przekonać instancje europejskie, że pomoc publiczna, która jest
udzielana stoczniom niemieckim, jest pomocą,
która mieści się w politykach europejskich.
Ja podaję to jako przykład, żeby pokazać pewne
różnice w podejściu do polityki gospodarczej.
W ogóle od początku lat dziewięćdziesiątych,
kiedy zaczęło się wyjście przemysłu europejskiego
– ono wcześniej się zaczęło, ale wtedy się nasiliło
– z Europy i było modne inwestowanie w różnych
krajach pozaeuropejskich, budowanie, tworzenie
miejsc pracy, no, również ze względu na koszty
produkcji, na inne czynniki likwidowano w wielu
krajach europejskich całe branże przemysłu,
Niemcy prowadziły odmienną politykę, starając
się maksymalnie utrzymać swój bardzo wysoki,
największy w Europie potencjał przemysłowy.
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I to jest ta różnica w podejściu do tych kwestii
gospodarczych.
I chciałbym zwrócić uwagę na to, że sytuacja
huty w Krakowie jest pochodną wielu czynników,
które determinują sytuację tego konkretnego zakładu. No, to jest też kwestia polityki klimatycznej, bardzo ambitnej. Polityki klimatycznej, która
również w Europie zaczyna wzbudzać powszechną dyskusję, ponieważ okazuje się, że jeżeli chodzi
o konkurencyjność na scenie globalnej, to radykalnie ambitna polityka klimatyczna, z tymi obostrzeniami, które są wprowadzane, powoduje
utratę konkurencyjności na scenie globalnej przez
obiekty przemysłu europejskiego.
Kolejna kwestia. Europa chlubi się chociażby tym, że następuje redukcja emisji CO2. Tak,
w Europie następuje. Ale ta liczona do potencjału przemysłowego. Bo ta liczona w stosunku do
konsumpcji, wręcz przeciwnie, rośnie, ponieważ
Europejczycy używają produktów, które zostały
wyprodukowane poza granicami Europy i w związku z tym te emisje CO2, które były związane
z tą konkretną produkcją, nie są wliczone do bilansu konkretnie w Europie, natomiast faktycznie
one istnieją.
A więc widzimy, że w przypadku polityki klimatycznej trzeba również zachować jakąś racjonalność w dyskusji na jej temat. I dlatego wydaje się…
To, do czego bym zachęcał polski rząd, to jest to,
aby mądrze, w sposób przemyślany i konsekwentnie wprowadzać korektę do błędów transformacji
z przełomu lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych – była o tym mowa w pytaniach, pan senator Rusiecki zadawał konkretne pytanie – kiedy
uważano, że brak polityki gospodarczej jest najlepszą polityką gospodarczą, kiedy prowadzono taką
dosyć, powiedziałbym, nieprzemyślaną ze strategicznego punktu widzenia politykę w zakresie
chociażby prywatyzacji zakładów, sprzedaży, pozbywania się całych branż gospodarczych, które
wtedy jeszcze istniały. I to doprowadziło do sytuacji, że mieliśmy przecież nasilone protesty społeczne, które przy tej okazji również występowały.
Tak że zachęcałbym rząd zarówno do jeszcze większej aktywności na forum Unii Europejskiej w tych
wszystkich dyskusjach wieloaspektowych – starałem się skrótowo zarysować paletę i zakres tych obszarów, których ta dyskusja dotyczy, a dotyczy ona
nie tylko polityki klimatycznej, ale i innych polityk
– jak i do korekty polityki gospodarczej, której pochodną jest obecna sytuacja, w jakiej niektóre branże przemysłowe w Polsce się znajdują. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Czy podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rozwoju, pan Krzysztof Mazur, chciałby jeszcze
zabrać głos i ustosunkować się do wystąpień senatorów w dyskusji?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur: Nie, bardzo dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Zanim przystąpimy do kolejnego punktu porządku obrad, ogłaszam 3-minutową przerwę.
Informuję państwa senatorów, że istnieje możliwość głosowania po tej 3-minutowej przerwie.
Stąd ta przerwa, aby każdy mógł zdążyć wrócić na
salę.
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 05
do godziny 13 minut 08)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Panie i Panowie Senatorowie, proponuję uzupełnienie porządku obrad o punkt: drugie czytanie
projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim – i rozpatrzenie go jako punktu
dziewiątego naszego porządku obrad.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
(Rozmowy na sali)
Jest sprzeciw?
(Senator Marek Komorowski: Mam pytanie.
W punkcie dziewiątym mamy…)
(Głos z sali: Jako punkt dziewiąty…)
(Rozmowy na sali)
Czy pan, Panie Senatorze, wyraża sprzeciw
wobec…
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Nie, nie. Mam pytanie, bo w porządku obrad
mamy punkt dziewiąty, a usłyszałem, że będzie kolejny punkt dziewiąty… Tak?
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(Senator Tomasz Grodzki: To będzie jako
dziesiąty.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
To będzie… Panie Senatorze, to się po prostu
przesuwa. Tutaj nie ma żadnego powodu do obaw,
chciałbym pana zapewnić.
(Senator Marek Komorowski: Dobrze. Rozumiem.)
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że
Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 34,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 34 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, senatora Rafała
Ambrozika, o przedstawienie sprawozdania
komisji.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
nad ustawą o zmianie ustawy o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury.
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
jest jedyną centralną instytucją, która odpowiada
za szkolenie kadr…
(Głos z sali: Panie Marszałku, do mikrofonu…)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę do mikrofonu.)
Dobrze.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo bym
prosił państwa senatorów o umożliwienie zabrania głosu senatorowi sprawozdawcy, co bardzo łatwo uczynić poprzez zaprzestanie rozmów na sali.
Bardzo proszę, Panie Senatorze. Wydaje się, że są
już warunki, aby mógł pan kontynuować swoje
sprawozdanie. Bardzo proszę.)
Dziękuję, Panie Marszałku.

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!
Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury
jest instytucją, która zajmuje się szkoleniem kadr
– kadr do jednostek prokuratury, jak i do sądów.
I przepisy w stosunku do niej, jako takiej, muszą
być absolutnie jednoznaczne. Ale po wprowadzeniu ustawy zmieniającej ustawę z 2005 r. – Prawo
o szkolnictwie wyższym zachodzą pewne wątpliwości interpretacyjne. Ta nowa ustawa z lipca
2018 r., ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce, różni się systematyką przepisów oraz odmiennie reguluje wiele kwestii. W związku z tym
powstała potrzeba dostosowania przepisów do roli,
jaką szkoła pełni w procesie naboru czy szkolenia
kadr w sądach i w prokuraturach.
Tak jak mówiłem, nowa ustawa różni się systematyką przepisów oraz odmiennie reguluje wiele
kwestii, często znacznie odbiegających od założeń,
które przyświecały utworzeniu Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury. Działalność szkoły jest
finansowana, zgodnie ze stanowiskiem ministra
sprawiedliwości, z dotacji podmiotowej, ale wskutek zmiany przepisów w 2018 r. nastąpiła zmiana
formy finansowania podstawowej działalności tejże
szkoły, właśnie z dotacji podmiotowej na subwencję.
I sprawę zmiany tych przepisów reguluje obecnie
zaproponowany art. 55a, który usunie wątpliwości dotyczące formy finansowania podstawowej
działalności szkoły, wskazując wyraźnie na dotację
podmiotową jako wydatek budżetowy w tej części
budżetu państwa, której dysponentem jest minister
sprawiedliwości. Nie będzie ona podlegać zwrotowi – a takie zagrożenie mamy na gruncie obecnych
przepisów. I takie są główne założenia tej ustawy.
Poza tym twórcy tego projektu czy, jak jest już
teraz, ustawy postanowili także ustalić jednoznacznie wysokość wskaźnika dotyczącego obowiązku
zatrudniania osób z niepełnosprawnością, zasady dokonywania i wysokość odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Wszystkie
te przepisy ustawy sankcjonują niejako dotychczasowe zasady funkcjonowania Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury lub dostosowują je do
pierwotnego zamysłu ustawodawcy, który tę szkołę
wprowadzał.
Na temat ustawy wypowiadało się Biuro Legislacyjne. Zaproponowało ono poprawki, w większości o charakterze redakcyjnym. Jest potrzeba pilnego uchwalenia tej ustawy, do końca stycznia
2020 r. prezydent powinien ją podpisać, w związku z tym komisja uznała, także w głosowaniu,
że jest to argument przemawiający za tym, żeby
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zarekomendować Wysokiemu Senatowi przyjęcie
tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy są panie i panowie senatorowie, którzy byliby zainteresowani zadaniem pytań senatorowi
sprawozdawcy?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie widzę zgłoszeń.
(Senator Rafał Ambrozik: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt tej ustawy jest projektem poselskim.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Tak.)
Bardzo proszę, głos zabierze pani wiceminister sprawiedliwości, podsekretarz stanu Anna
Dalkowska.
Bardzo proszę, Pani Minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu rządu chciałabym w całości poprzeć
projekt, który dotyczy ustawy o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury, ustawę uchwaloną przez Sejm na posiedzeniu w dniu 9 stycznia
2020 r.
Szanowni Państwo, niniejsza ustawa ma na
celu uregulowanie zagadnień dotyczących finansów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Związana jest ona ze zmianą ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym, która we wcześniejszej
regulacji prawnej regulowała kwestie dotyczące finansów krajowej szkoły sędziów i prokuratorów.
Jednym z najbardziej istotnych zagadnień dotyczących nowelizacji ustawy jest kwestia dotacji.
Z tego też powodu niezwykle ważnym elementem

procesu legislacyjnego jest to, aby ustawa mogła
wejść w życie do końca stycznia bieżącego roku,
z uwagi na to, że nie będzie wówczas konieczności
czy potrzeby zwrotu dotacji, które zostały przyznane w ubiegłym roku, zgodnie z ustawą o finansach
publicznych. Projektowana nowelizacja ujednolica
kwestie finansów krajowej szkoły sędziów i prokuratorów zgodnie z nowym ustrojem dotyczącym
szkolnictwa wyższego i powoduje, że szkoła ta będzie mogła w sposób racjonalny i funkcjonalny, tak
jak dotychczas, realizować swoje ustawowe kompetencje. Tak że bardzo proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
Bardzo proszę panią senator o zadanie pytania.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja tak tylko porządkowo chciałabym zapytać:
czy szkoła jest osobą prawną i czy funkcjonuje
w systemie szkolnictwa wyższego?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę panią minister o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
W odpowiedzi na to pytanie pragnę wskazać,
że krajowa szkoła sędziów i prokuratorów jest
państwową osobą prawną i nie funkcjonuje ona
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w systemie szkolnictwa wyższego, czyli nie jest
szkołą publiczną w rozumieniu ustawy – Prawo
o szkolnictwie wyższym.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Dziękuję bardzo.)
(Senator Joanna Sekuła: Czy jeszcze mogę?)
Pani Minister, jeszcze jedno pytanie. Pani senator Sekuła.
Bardzo proszę, Pani Senator.

To są 2 różne kwestie.
(Głos z sali: Ale jak to się ma do…)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie jest sędzią…)
(Senator Joanna Sekuła: Dziękuję.)
…do zadania pytania zgłosiła się jeszcze pani
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Bardzo proszę panią senator o zadanie pytania.
SENATOR
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA

SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Czy sposób, w jaki absolwenci tej szkoły przystępują do egzaminów sędziowskich, jest taki sam,
jak w przypadku wszystkich innych sędziów?
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę panią minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Czy mogę prosić o powtórzenie pytania? Jak
w przypadku wszystkich innych sędziów?
(Senator Joanna Sekuła: Tak.)
Absolwenci krajowej szkoły sędziów i prokuratorów przystępują do egzaminu zgodnie z ustawą,
zaś sędziowie nie przystępują do żadnego egzaminu. Mogą oni zostać powołani na stanowisko sędziowskie i zgłosić się do konkursu, jeśli spełniają
warunki określone ustawą.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo
dziękuję.)
Po ukończeniu krajowej szkoły sędziów i prokuratorów można ubiegać się o stanowisko asesora
sądowego.
(Głos z sali: Ale jak to się…)

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister, moje pytanie…
Mówi pani o tym, że musimy przyjąć tę ustawę
pilnie, ponieważ jeśli…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Tak.)
…do końca miesiąca się nie uda, to pieniądze
przepadną. Pytanie: czy wiedzę o tej sytuacji, że
pieniądze mogą przepaść, macie państwo z ostatniej chwili, czy mieliście ją wcześniej i mogliście
państwo ten projekt przygotować nie znów na
ostatnią chwilę, tylko dużo wcześniej? Ja pytam
tylko formalnie, bo absolutnie to jest ważne i musimy taką rzecz uczynić. Ale znów naprędce, znów
na kolanie, znów w ostatniej chwili, z wiedzą…
(Głos z sali: …poselski.)
…o tym, że jeśli nie teraz, to przepadną pieniądze… Nie możemy w ten sposób funkcjonować. To
jest kolejna taka sprawa, a tak się po prostu nie
powinno dziać. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Dziękuję.)
Bardzo proszę panią minister o zabranie głosu.
Widzę, że jest rzesza senatorów zgłaszających się
do pytań. Bardzo proszę zgłaszać się do senatora
sekretarza.
Bardzo proszę, Pani Minister, o udzielenie
odpowiedzi.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo za to pytanie.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projekt poselski
został zgłoszony kilka miesięcy temu. Trudno mi się
w tym miejscu odnieść do tego i w sposób wyczerpujący odpowiedzieć, dlaczego nie został zgłoszony wcześniej. Chciałabym tylko zwrócić uwagę na
fakt, że ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym jest
z 2018 r. i w związku z tym ten okres pomiędzy datą
wejścia jej w życie a momentem, kiedy można było
przystąpić do prac prowadzących ewentualnie do
zmiany ustawy o krajowej szkole sędziów i prokuratorów, nie jest długi. Ponadto pragnę stwierdzić, że
istniała rozbieżność w kwestii interpretacji poszczególnych przepisów. O ile wiem, pani dyrektor szkoły
zwracała się o interpretację w zakresie kwestii podatkowych do różnych organów, instytucji i dopiero
po wyjaśnieniu tych kwestii, po ustaleniu, że finanse
szkoły nie mogą być rozliczane na dotychczasowych
zasadach, podjęto prace w kierunku nowelizacji tej
ustawy. Tak że to nie jest tak, że to było odwlekane do ostatniej chwili, tylko pomiędzy momentem
wejścia w życie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym z 2018 r. a momentem, kiedy ten projekt został zgłoszony, trwały intensywne prace w kierunku
interpretacji dotychczasowych przepisów prawa.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Pozwolę pani senator zadać drugie pytanie, co
jest formułą pozaregulaminową, takie drugie pytanie w tej samej debacie…
(Rozmowy na sali)
Nie, sekundkę. Ponieważ zastałem stan, w którym senatorom pozwalano zadawać dodatkowe pytania, nie mogę teraz podejmować się oceny, które
jest zasadne, które nie, tak więc każdemu będę pozwalał zadawać drugie pytanie. Niemniej chciałbym uprzedzić, że będę…
(Rozmowy na sali)
Tak, tak, ja rozumiem, tylko chciałbym uprzedzić, żebyśmy mieli świadomość, że to zabiera bardzo dużo czasu.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Jeszcze
tylko…)
Bardzo proszę panią senator o zadanie drugiego pytania.

SENATOR
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
To wynika tylko z odpowiedzi, którą uzyskałam
od pani minister. To jest kolejny dowód na to, że
jako ministerstwo korzystacie państwo z formuły
projektów poselskich, które są wrzucane w ostatniej chwili, a tak naprawdę nie są projektami poselskimi, chodzi tylko o to, żeby ominąć całą ścieżkę
konsultacji, uzgodnień i wszystkiego… Czyli mamy
potwierdzenie tego, że to kolejny projekt, który jest
przygotowany przez ministerstwo, a wrzucony
w formule projektu poselskiego. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Jednak, przepraszam, poinformowano mnie,
że każdy senator może zadawać tyle pytań, ile chce.
(Głos z sali: Właśnie.)
Mnie trochę, nie ukrywam, wprowadził w błąd
sprzeciw senatorów wobec zadawania przez koleżanki i kolegów kolejnych pytań, w związku z tym
byłem przekonany, że jest to sprzeciw wynikający…
(Senator Władysław Komarnicki: Zbliżonej
treści.)
(Głos z sali: Nie szkodzi.)
…z przepisów regulaminu. Ale jestem w tej Izbie
po raz pierwszy, więc proszę mi wybaczyć.
Bardzo proszę panią minister o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz chciałabym podkreślić, że był to
projekt poselski, nie rządowy.
(Głos z sali: No właśnie.)
Ja prezentuję tutaj w imieniu rządu stanowisko rządu w stosunku do tej ustawy. Ale jako wiceminister sprawiedliwości sprawuję nadzór nad
działalnością krajowej szkoły sędziów i prokuratorów i posiadam wiedzę, że były podejmowane
działania dotyczące uzyskania wykładni przepisów
obowiązujących i dostosowania interpretacji i wykładni przepisów o krajowej szkole sędziów i prokuratorów do nowej ustawy – Prawo o szkolnictwie
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wyższym. Wiem z racji swojej funkcji, że takie
kierunki interpretacji i wykładni tych przepisów
były w tym czasie… Ale projekt był projektem poselskim, nie projektem rządowym, jeszcze raz to
podkreślam. W tym momencie prezentuję w imieniu rządu stanowisko co do tej ustawy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę pana senatora Jerzego Fedorowicza o zadanie pytania.
SENATOR
JERZY FEDOROWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja wiem, że pani jest niezręcznie,
ale jest jakaś sytuacja… Niektórzy z nas są tutaj już
wiele lat. Jeżeli projekt był poselski, to przedstawiciel posłów, którzy przygotowali projekt, powinien
pojawić się na sali i nie stawiać pani w krępującej
sytuacji. Na razie mówię to, co uważam. Ciągle powtarzam, że nie można takich rzeczy robić.
Ponieważ nie wszystko rozumiem, proszę mi
tylko wytłumaczyć, bo może źle usłyszałem… Czy
to jest tak, że absolwent tej szkoły będzie miał te
same uprawnienia co absolwent uniwersytetu, na
którym jest kierunek prawo, czy odbędzie aplikację sędziowską lub prokuratorską po ukończeniu
tej szkoły? Czy to zastępuje uniwersytet? Jak to się
ma do wytycznych ministerstwa szkolnictwa wyższego? Czy to jest szkoła wyższa, czy to jest jakaś
podstawówka? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję panu senatorowi.
Bardzo proszę panią minister o udzielenie odpowiedzi na pytania.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

System kształcenia, jeżeli chodzi o zawód
prawnika i sędziego, jest dość skomplikowany
i wieloetapowy. Pierwszym etapem jest oczywiście ukończenie studiów wyższych na kierunku
prawo. To jest etap edukacji uniwersyteckiej. Po
etapie edukacji uniwersyteckiej następuje kolejny
etap edukacji, już pouniwersyteckiej, taki, który ma
miejsce podczas odbywania aplikacji.
(Senator Janina Sagatowska: No właśnie.)
Aplikacje mogą być różnego rodzaju. Są aplikacje adwokackie, radcowskie, notarialne. Jest
również aplikacja sądowa, która jest realizowana
w krajowej szkole sędziów i prokuratorów, która
jest państwową osobą prawną. Po zakończeniu tej
aplikacji osoby, które ukończą cały etap i zdadzą egzamin końcowy, bardzo rozbudowany i dosyć trudny, uzyskują możliwość ubiegania się o stanowisko
asesora sądowego w sądach powszechnych. Po zakończeniu asesury mogą ubiegać się o stanowisko
sędziego i wtedy są powoływani na to stanowisko
przez prezydenta.
Ścieżka do objęcia stanowiska sędziego może być
też inna, bez odbycia aplikacji sądowej w krajowej
szkole sędziów i prokuratorów. W przypadku
innych zawodów prawniczych, takich jak adwokat
lub radca prawny, jak również w przypadku osób,
które posiadają stopień naukowy, jest możliwość
ubiegania się bezpośrednio o stanowisko sędziego
w konkursie po zdobyciu określonego stażu pracy
w określonych zawodach.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Jadwigę Rotnicką.
SENATOR
JADWIGA ROTNICKA
Panie Marszałku! Pani Minister!
Krótko na temat finansowania szkoły. Wiadomo, że ona nie jest w systemie szkół wyższych,
jest szkołą specjalną do kształcenia już istniejących
sędziów, prokuratorów na bieżąco, powiedzmy,
uzupełniających wiedzę. Tak czy nie? Być może się
mylę, dlatego pytam. Oprócz dotacji podmiotowej,
która ma być jakby kumulowana w tej szkole, szkoła ma bardzo dużo innych źródeł finansowania.
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Chciałabym się dowiedzieć, jak dotychczas była finansowana szkoła i na czym polega różnica, która
jest wprowadzona w zasadach finansowania. Czy
pani jest w stanie powiedzieć, jaka mniej więcej
kwota jest rocznie przeznaczana na funkcjonowanie tej szkoły i szkolenie jej studentów, w cudzysłowie, sędziów? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę panią minister o udzielenie
odpowiedzi.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim krajowa szkoła sędziów
i prokuratorów nie jest szkołą specjalną. Jest to
szkoła, która kształci absolwentów szkół wyższych
kierunku prawo, którzy odbywają w tej szkole aplikację sądową lub prokuratorską. Zatem nie mogę
się w żaden sposób zgodzić ze stwierdzeniem, jakoby była to szkoła specjalna.
Jeśli chodzi o kwestie dotyczące zmiany zasad
funkcjonowania w zakresie finansów tej szkoły,
to pragnę zwrócić uwagę na fakt, że te zmiany są
związane tylko i wyłącznie ze zmianą przepisów
dotyczących szkolnictwa wyższego. Mianowicie
zgodnie z ustawą – Prawo o szkolnictwie wyższym
i o nauce… Powstała rozbieżność interpretacyjna
pomiędzy dotychczasowymi zasadami finansowania szkoły a regulacjami, które wprowadziła nowa
ustawa. I w związku z tym zachodzi konieczność
określenia zasad finansowania szkoły w ten sposób, żeby była możliwość przekształcenia dotacji
podmiotowej na subwencję. Dotacja podmiotowa
to oczywiście nie jest to samo co subwencja.
Różnica między nimi polega na tym, że subwencja
z samej swojej istoty nie podlega zwrotowi. Z chwilą, gdy nowa regulacja prawna dotycząca uczelni
publicznych wprowadziła subwencję jako zasadę
finansowania tych uczelni, pozostawienie przepisu
dotyczącego finansowania krajowej szkoły sędziów
i prokuratorów, która jest uczelnią co najmniej
równorzędną z uczelnią publiczną, spowodowało,

że zasady są tu rozbieżne, a dotychczas były jednolite. W związku z tym powstała konieczność dostosowania regulacji prawnych. I tylko taka jest
motywacja, gdy chodzi o ustawę, która w obecnym
procesie legislacyjnym jest procedowana. Zatem
należało stworzyć taką regulację, która pozwoli na
to, aby szkoła nie podlegała zasadom dotyczącym
zwrotu, takim, jakie obowiązują w przypadku dotacji podmiotowych.
Jeśli chodzi o drugie pytanie, o szczegóły dotyczące finansów krajowej szkoły sędziów i prokuratorów, to nie jestem w stanie w tym momencie
udzielić wyczerpującej odpowiedzi, ponieważ nie
posiadam takich danych. Procedowana ustawa
dotyczy tylko zagadnień związanych z zasadami
funkcjonowania w kontekście nowej regulacji odnoszącej się do prawa o szkolnictwie wyższym.
W związku z tym, jeśli pani senator życzyłaby sobie tego, to ja po uzyskaniu danych oczywiście jestem w stanie takiej informacji udzielić.
SENATOR
JADWIGA ROTNICKA
Dziękuję.
Tylko ad vocem. Chciałabym przeprosić za
określenie „specjalna”, bo być może ma to wydźwięk inny niż określenie: szkoła funkcjonująca
na innych zasadach. O odpowiedź pisemną poproszę, bo to będzie dla mnie porównanie…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Oczywiście.)
…z finansowaniem innych szkół. Dziękuję
bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Pani Minister, tak się składa, że zasiadamy
w Izbie, do której można kandydować w wieku 30…
(Głos z sali: 35…)
35 lat…
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(Senator Janusz Gromek: Minimum 35 lat, jeśli
chodzi o Senat.)
Jeśli chodzi o Senat, to 30, o ile pamiętam. Wiek
kandydata na prezydenta to jest oczywiście nie
mniej niż 35 lat. Zapewne pani minister już wie,
o co zapytam.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale my nie wiemy.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Cierpliwość
jest ważną cnotą, Panie Senatorze.)
Wiek kandydata do krajowej szkoły to jest 35 lat.
Jest to ograniczenie wprowadzone przez państwa
w ubiegłym roku. Zgłaszały się do nas, do biur poselskich, osoby w wieku 36, 37 lat, które chciały
podjąć aplikację sędziowską. Wiemy, że z zawodem sędziego kojarzy się konieczność posiadania
doświadczenia zawodowego, również doświadczenia życiowego. Stąd moje pytanie: czy państwo dokonaliście analizy tych przepisów, czy utrzymanie
tego cenzusu 35 lat jest konieczne? Czy nie należałoby trochę poluzować te przepisy? Może dopuścić do tej aplikacji również 36-, 38-latków, może
na zasadzie współfinansowania? Czy to rozwiązanie jest zgodne z art. 32, z zasadą niedyskryminacji z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej? Ograniczenie dotyczące 35 lat
dotyka naprawdę wielu osób, to bardzo istotne
ograniczenie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę panią minister o odpowiedź.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję również za to pytanie.
Pytanie nie dotyczy materii objętej projektowaną i będącą w niniejszym procesie legislacyjnym ustawą. Mogę jedynie ze swojej strony
powiedzieć, że stosowane badania zostaną przeprowadzone, spróbujemy dokonać analizy, czy
rzeczywiście podany wiek jest właściwą granicą.
Jeśli zaś chodzi o zawód sędziego, to zgadzam się
z panem senatorem, że rzeczywiście jest to zawód,
który wymaga nie tylko dużej wiedzy i doświadczenia zawodowego, ale również doświadczenia życiowego. Stąd też są granice wieku, które dotyczą
nie tylko kandydatów do krajowej szkoły sędziów
i prokuratorów – tu jest granica 35 lat – są również

granice, które dotyczą możliwości kandydowania
do poszczególnych szczebli z zakresu sądownictwa
powszechnego jak również sądów administracyjnych, w tym także Sądu Najwyższego i Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Zatem jakkolwiek granice wieku w określonych sytuacjach mogą być
sztywne… Według przepisu prawa one są sztywne i w poszczególnych sytuacjach być może mogą
być w pewien sposób krzywdzące. Niemniej jednak
w mojej ocenie granica wieku jest tu uzasadniona, ponieważ system kształcenia, jak mówię, jest
dość skomplikowany, długotrwały i wymagający
pełnych dyspozycji zawodowych.
Odnosząc się do tego pytania, chcę powiedzieć,
że być może warto poczynić jakieś badania, jakieś
kroki w kierunku ewentualnego przesunięcia tej
granicy lub też dopuszczenia wyjątków. Tak że
uważam, że pytanie jest jak najbardziej uzasadnione i być może będziemy je analizować. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator ma jeszcze dodatkowe pytanie?
Jeśli nie, to kolejnym senatorem, który zada pytanie, jest pan senator Janusz Gromek. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JANUSZ GROMEK
Tak z ciekawości zapytam jako nauczyciel, bo
ja coś słyszałem o tej szkole i tę ciekawość chcę
zaspokoić. Proszę mi powiedzieć, ilu jest w ciągu
roku aplikantów, studentów czy jak to się nazywa.
(Senator Joanna Sekuła: To nie są studenci, bo
to nie jest uczelnia.)
Ja wiem. No, aplikantów.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo dziękuję, Panie Senatorze. Bardzo…)
Nie, nie, to jest… Ile trwają te szkolenia i czy
100% tych osób po ukończonych szkoleniach idzie
do sądów, do prokuratur?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Anna Dalkowska: Dziękuję za to pytanie.)
Bardzo proszę panią minister o odpowiedź.
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PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Nie jestem przygotowana do przedstawiania
szczegółowych danych w tym zakresie, ale oczywiście po ich ustaleniu mogę przedstawić te informacje. Mogę jedynie powiedzieć, że absolwenci, którzy
w pozytywny sposób zakończą kształcenie i uzyskają ocenę pozytywną z egzaminu, mają zagwarantowane miejsca w sądzie jako asesorzy sądowi.
W tym roku – myślę, że szczegółowe informacje
będzie posiadała pani dyrektor szkoły – było chyba
70 miejsc, 70 absolwentów w tym roku ukończyło tę
szkołę, ale na pewno zaczyna ich więcej, bo z uwagi na dosyć wysoki poziom kształcenia i konieczność zaliczania poszczególnych kolokwiów i etapów
kształcenia pewna część słuchaczy nie kończy tej
szkoły. Absolwenci są zatrudniani w sądzie jako
asesorzy sądowi, a po określonym czasie asesury mogą ubiegać się o stanowiska sędziego. Ale
miejsca mają zagwarantowane, czyli pozytywne
ukończenie uczelni, krajowej szkoły sędziów i prokuratorów, gwarantuje miejsce w sądzie, stanowisko asesora sądowego w sądzie powszechnym.
(Senator Janusz Gromek: Dziękuję.)
I te miejsca każdorazowo… Tylko dodam jeszcze, że z ramienia Ministerstwa Sprawiedliwości
każdorazowo, każdego roku, gdy określony rocznik aplikantów kończy szkołę, te miejsca są zabezpieczane i gwarantowane. Mało tego, powiem
jeszcze, że ci kandydaci mają też prawo wskazywać miejsca, gdzie chcieliby orzekać, co oczywiście
uwzględniane jest w miarę możliwości kadrowych
i po wzięciu pod uwagę obciążenia sądów. Te rzeczy
są poddawane dosyć gruntownej analizie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator
Alicję Chybicką. Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
ALICJA CHYBICKA
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni
Państwo!

Mam 2 pytania. Jedno pytanie będzie kontynuacją tego, o co pytał senator Krzysztof Brejza.
Mianowicie uważam, że ta granica 35 lat jest absolutnie krzywdząca, a do tego jeszcze lekko seksistowska, dlatego że to głównie kobiety, które zajdą
po studiach w ciążę, przekraczają ten trzydziesty
piąty rok życia. To są właśnie te osoby, które zgłaszają się do naszych biur z prośbą o pomoc i które
zgłaszały się również do rzecznika praw obywatelskich. Zapewne pani minister dostała pisma od
niego właśnie w tej sprawie. Ten zapis powinien
być z tej ustawy usunięty. I to jest kontynuacja tamtego pytania
A drugie pytanie jest takie. Powiedziała pani,
że ta szkoła jest równa kształceniu na uniwersytecie na kierunku prawo. Moje pytanie dotyczy tego,
jacy wykładowcy, nauczyciele akademiccy, pracują
w tej szkole, bo jak pani wie, w tej chwili nie wolno łączyć pracy na uczelni publicznej z pracą na
drugiej uczelni publicznej, a również niepublicznej.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Pani Minister.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
ANNA DALKOWSKA
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo! Panie Marszałku!
Jeśli zostałam zrozumiana w ten sposób, jakoby ta szkoła, krajowa szkoła sędziów i prokuratorów, była odpowiednikiem uczelni publicznej czy
też była równorzędna wobec uczelni publicznej, to
przepraszam. To nie jest uczelnia publiczna i ona
nie kształci studentów na kierunku prawo. To jest
uczelnia, która kształci absolwentów wydziałów
prawa, czyli, innymi słowy, przeprowadza aplikację sądową i prokuratorską. W związku z tym nie
mają do tej uczelni zastosowania przepisy prawa
o szkolnictwie wyższym. Z tego też powodu powstała rozbieżność interpretacyjna w zakresie finansowania tej państwowej osoby prawnej. Jest
odrębna ustawa, która reguluje jej statut, zasady
odbywania aplikacji, jak również zasady prowadzenia szkoleń i wykładów. Poza tym chciałabym
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dodać, że ta szkoła przeprowadza nie tylko aplikacje sądowe i prokuratorskie, ale również kształci
i szkoli sędziów, czyli to jest szkoła, która przeprowadza ciągłe szkolenia w różnych zakresach
merytorycznych, nie tylko w Polsce, ale również
za granicą, jeśli chodzi o sędziów orzekających
w Polsce i prokuratorów. A więc zakres działalności krajowej szkoły sędziów i prokuratorów nie
ogranicza się tylko i wyłącznie do przeprowadzania
aplikacji sądowej i prokuratorskiej. Zajmuje się ona
także przeprowadzaniem różnego rodzaju szkoleń
dla sędziów i prokuratorów.
Jeśli chodzi o wykładowców, to jest ich bardzo wielu, są związani z różnymi gałęziami prawa. Są to zarówno osoby, które wykonują różne
zawody prawnicze, jak i osoby, które posiadają
stopnie naukowe. Są to także sędziowie, również
sędziowie sądów powszechnych i administracyjnych, którzy są delegowani do Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury, bo zgodnie z ustawą
– Prawo o ustroju sądów powszechnych jest taka
możliwość, aby delegować sędziego jako wykładowcę albo na delegację czasową, albo na delegację
okresową, lub też po prostu ci sędziowie prowadzą
wykłady w tej szkole.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Informuję, że lista senatorów chcących zadać
pytanie została wyczerpana. Nie widzę już nikogo,
kto chciałby zadać pytanie.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał
się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie
zadane przez panią senator Jadwigę Rotnicką.
Jak widzę, Panie i Panowie Senatorowie, nikt
nie zapisał się do dyskusji.
W związku z tym dyskusja się nie odbędzie.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Panie i Panowie Senatorowie, Wysoka Izbo,
przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 29,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 29 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Pawła Arndta,
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zabranie
głosu.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
PAWEŁ ARNDT
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych rozpatrzyła projekt ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 8 stycznia.
Projekt ustawy jest krótki i, jak myślę, stosunkowo prosty. Składa się z 3 artykułów, z czego trzeci
dotyczy wejścia ustawy w życie. Dwa pierwsze artykuły dotyczą ustawy o podatku dochodowym od
osób fizycznych i od osób prawnych. Stanowią, że
wszelkiego rodzaju świadczenia, dotacje otrzymywane z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu są
zwolnione z podatku czy to dochodowego od osób
fizycznych, czy też od osób prawnych.
Ustawa nie jest kontrowersyjna, ale w trakcie prac komisji wywołała pewną dyskusję. M.in.
zwrócono uwagę na to, że ustawa wejdzie w życie
najprawdopodobniej około połowy lutego, a regułą jest, że ustawy dotyczące podatków dochodowych powinny wejść w życie do 30 listopada roku
poprzedzającego. Ponieważ jednak jest to ustawa
korzystna dla podatników, to nie było zastrzeżeń.
W tej dyskusji, o której mówię, wzięli udział senatorowie, ale również przedstawiciele związków zawodowych, Związku Przemysłu Motoryzacyjnego
czy też Krajowej Rady Doradców Podatkowych.
Ustawa, o której mówimy, jest autorstwa posłów.
To nie jest ustawa rządowa, to jest ustawa poselska i jako taka nie podlegała konsultacjom. I to też
wywołało pewną dyskusję. Przedstawiciel Krajowej
Rady Doradców Podatkowych stwierdził, że ustawa
rzeczywiście jest dobra, ale można było w sposób
bardziej kompleksowy rozwiązać sprawy podatkowe, mówił m.in. o amortyzacji. Ale najwięcej
dyskusji wywołała sprawa emisji zanieczyszczeń,
emisji CO2, czyli właściwie sprawa tak trochę na
boku tej ustawy. Wiele osób na ten temat się wypowiadało, padały wręcz propozycje, żeby zwołać
jakieś specjalne posiedzenie komisji na ten temat
czy posiedzenie kilku komisji łącznie, tych, które
zajmują się sprawami m.in. zanieczyszczeń powietrza. Były sugestie, żeby takie posiedzenie zorganizować także dla Komisji Środowiska, dla Komisji
Infrastruktury, bo wtedy można byłoby szerzej
o tych sprawach porozmawiać.
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Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych chciałbym zarekomendować Wysokiej Izbie przyjęcie
ustawy w wersji przedstawionej przez komisję.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi sprawozdawcy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie?
(Senator Władysław Komarnicki: Nie.)
Nie.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Tak?
Bardzo proszę pana ministra Adama Gawędę
o zabranie głosu.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
ADAM GAWĘDA
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na wstępie chciałbym mocno podkreślić, że
proponowana ustawa o zmianie ustaw podatkowych jest w pełni popierana przez rząd. Wpisuje
się ona w ciąg działań mających na celu poprawę
jakości powietrza i ochronę środowiska.
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu właśnie
te wyzwania w wielu aspektach realizuje. Wsparcie
w ramach tego funduszu będzie obejmowało inicjatywy związane z rozwojem elektromobilności,
ale również z rozwojem całej infrastruktury, która będzie pozwalała, ażeby w pełni wykorzystywać
pojazdy, które są zeroemisyjne. Istotnym działaniem tego funduszu będzie wspieranie zakupu
przez obywateli, jak i przedsiębiorców pojazdów
niskoemisyjnych.
Pozytywnie też należy ocenić propozycję
zwolnienia podatkowego dla przedsiębiorców.
Planowane uruchomienie tego funduszu dla całej
tej grupy nastąpi w roku bieżącym. Pozwoli to de
facto na realne zwiększenie wsparcia dla firm, które będą realizować inwestycje w tej nowej dziedzinie gospodarki.

Pragnę również podkreślić, że w opinii rządu
zaproponowana zmiana pozwoli na jeszcze efektywniejsze wykorzystanie środków funduszu, bo
zmiana obejmująca zwolnienie z podatku CIT i PIT
pozwoli na to, żeby więcej osób czy też firm mogło
skorzystać z tego środka wsparcia.
Chciałbym również podać kilka informacji.
Według stanu na koniec sierpnia ubiegłego roku
w Polsce istniało 1 tysiąc 128 punktów ładowania
o normalnej mocy, 483 punkty ładowania o dużej
mocy i 28 stacji tankowania gazu ziemnego CNG.
Należy zauważyć, że w 2016 r. startowaliśmy
od 290 punktów ładowania o normalnej mocy
i zaledwie 34 punktów ładowania o dużej mocy.
Oznacza to, że praktycznie 3-krotnie wzrosła liczba punktów ładowania.
Wydaje się, że te zmiany w ustawach podatkowych uruchomią inicjatywy, które pozwolą na to,
żeby z jednej strony zwiększyć liczbę nabywanych
pojazdów zero- bądź niskoemisyjnych, ale z drugiej strony również pozwolą na wykorzystanie tych
środków do produkcji paliw w przyszłości. A skoro wiemy, że główne zachodnie koncerny motoryzacyjne bardzo intensywnie pracują nad nowymi
technologiami, to wykorzystanie tej szansy przez
polskich przedsiębiorców i produkcja w przyszłości paliw pozwalających nie tylko na produkcję
niskoemisyjnych i wykorzystanie niskoemisyjnych samochodów, ale również na magazynowanie energii, jest takim bardzo dobrym kierunkiem
działania. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Tak?
Bardzo proszę, pan senator Ryszard Świlski.
SENATOR
RYSZARD ŚWILSKI
Panie Ministrze, ja wiem, że dzisiaj rozmawiamy o podatkach, ale pan premier Morawiecki swego czasu obiecał milion pojazdów elektrycznych,
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potem wycofał się z tej deklaracji i stanęło obecnie chyba na 600 tysiącach pojazdów do 2025 r. Jak
państwo zamierzacie to zrobić? Ja wiem, że dzisiaj
rozmawiamy o podatkach, tak, ale to jest też kwestia połączonych elementów. To po pierwsze.
Po drugie, czy pan się orientuje – a jeśli nie, to
może ktoś inny odpowie na to pytanie – na jakim
etapie jest projekt polskiego auta elektrycznego?
To jest moje drugie pytanie.
I trzecie pytanie, już rzeczywiście stricte podatkowe. Państwo po raz kolejny mówicie o funduszu
celowym. Bo taki jest właśnie fundusz, który pan
dzisiaj prezentuje, założenia tego funduszu. To jest
typowe odejście od reguły wydatkowej, omijanie
budżetowej reguły wydatkowej. Czy pan potrafi powiedzieć, ile tych funduszy celowych w ostatnich
4 latach państwo ustanowiliście?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
ADAM GAWĘDA
Spółka, która została powołana do przygotowania i stworzenia modelu polskiego samochodu elektrycznego, prowadzi swoją działalność.
Należałoby ten temat skierować, tak jak to zresztą
zostało powiedziane na posiedzeniu komisji senackiej, do takiej dodatkowej dyskusji. Nie jest to objęte dzisiejszą zmianą ustawową.
Co do Funduszu Niskoemisyjnego Transportu,
mogę tylko powiedzieć, że fundusz, który powstaje
z opłaty emisyjnej i z opłaty zastępczej, to jest fundusz, który w perspektywie najbliższych lat będzie
wykorzystywał środki na poziomie 2 miliardów
768 milionów zł. To jest perspektywa 7 lat. I z tego
funduszu chcemy zaspokajać te potrzeby, które są
realizowane w większości państw członkowskich
Unii Europejskiej. A zmiana, którą proponują pomysłodawcy i wnioskodawcy, czyli posłowie, ustawa, która zwalnia z podatku PIT i CIT, tak jak już
powiedziałem, spowoduje, że większa liczba beneficjentów będzie mogła i w tym roku, i w kolejnych
latach skorzystać z tego wsparcia. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Kolejne pytanie zadaje pan senator Stanisław
Ożóg.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
STANISŁAW OŻÓG
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
Panie Ministrze, krótkie pytanie. Czy prawdą jest, że nazywanie samochodów elektrycznych, o napędzie elektrycznym zeroemisyjnymi,
niskoemisyjnymi to jest swego rodzaju nadużycie, dlatego że produkcja energii elektrycznej… że
w sumie emisja CO2 do atmosfery jest większa aniżeli w przypadku samochodu o napędzie diesel?
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
ADAM GAWĘDA
Tak, zdecydowanie, Panie Senatorze, rzeczywiście. Właśnie dlatego ten fundusz startuje – przepraszam za ten kolokwializm – w tym roku, że
naszym celem nie było wspieranie bardzo drogich
jednostek i bardzo drogich pojazdów, które będą
napędzane energią pochodzącą de facto z nie do
końca odnawialnych źródeł. Chcieliśmy objąć tym
wsparciem również wszystkie te elementy rozwoju naszej gospodarki, które pozwolą na produkcję
rzeczywiście paliw nisko- bądź zeroemisyjnych,
paliw przyszłości, nie wykluczając również wodoru, i wykorzystać to w taki sposób, by zwiększyć
liczbę beneficjentów. W związku z tym obniżenie
tego podatku również ma temu celowi służyć.
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Niemniej jednak rzeczywiście jest to bardzo poważny problem, dlatego że kwestia ograniczania
emisji… Wykorzystanie pojazdów elektrycznych
nie przyczynia się w prosty i w jednoznaczny sposób do ograniczania emisji. Bo pytanie zasadnicze
jest takie, w jaki sposób będziemy produkowali energię, która będzie wykorzystywana przez te
pojazdy elektryczne. W związku z tym stworzenie
szerszego wachlarza możliwości wsparcia, również skierowanego do pojazdów wykorzystujących
paliwa inne niż magazyn energii w postaci akumulatora, to są te kierunki, które chcemy bardzo
mocno wspierać. I zapewniam, że kilka dużych polskich firm, w tym spółek z tego zaplecza surowcowo-energetycznego, bardzo intensywnie pracuje
– to jest na etapie, powiedziałbym, nawet finalnym
– w zakresie produkcji paliw, które będą wykorzystywane również w przyszłości w tych pojazdach
niskoemisyjnych.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pan senator ma jakieś dodatkowe pytanie
w tej kwestii?
(Senator Stanisław Ożóg: Nie, dziękuję.)
Bardzo dziękuję. Nie widzę senatorów… (Wesołość na sali)
Bardzo proszę, pan senator Zdzisław Pupa.
Bardzo proszę o zadanie pytania.
SENATOR
ZDZISŁAW PUPA
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy te różne informacje, publikacje, które wskazują, że bilans energetyczny
dwutlenku węgla jest dużo wyższy w przypadku
samochodów niskoemisyjnych na akumulatory niż
np. w przypadku tradycyjnych pojazdów z silnikami benzynowymi czy z silnikami Diesla… Czy
są panu znane takie opracowania, które wskazują
na bilans emisji dwutlenku węgla do atmosfery?
Tu trzeba uwzględnić…
(Senator Stanisław Ożóg: Całościowy.)
Tak, całościowy. Tu trzeba uwzględnić też produkcję baterii – kadmowych, niklowych, litowych
– która wymaga dużego nakładu energii emisyjnej. Poza tym konieczność wymiany tych baterii

co jakiś czas powoduje – tak wynika z tych informacji, które czytałem – że bilans emisyjny jest na niekorzyść tych rzekomo małoemisyjnych pojazdów.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
AKTYWÓW PAŃSTWOWYCH
ADAM GAWĘDA
Panie Senatorze, tutaj wchodzimy w taką akademicką dyskusję na temat tego, jak rozwój motoryzacji, że tak powiem, spozycjonować do naszych
oczekiwań, by chronić nasze środowisko i powietrze, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia
z transportem publicznym. Wykorzystanie tam pojazdów elektrycznych, autobusów elektrycznych
albo wykorzystujących CNG, to kierunek bardzo
właściwy. Wykorzystanie w tych jednostkach tego
typu energii pozwoli w przyszłości na elastyczne
magazynowanie tej energii. Przecież te jednostki
będą pozwalały na to, by dużą ilość energii, kiedy ta
energia jest w nadwyżce, zmagazynować. Poza tym
te pojazdy jeżdżą po centrach naszych miast, osiedli i one nie będą powodowały w ogóle emisji tam,
gdzie ta niska emisja jest najwyższa. Rzeczywiście
jest tak, że trzeba ująć tu całościowy bilans emisyjny – i ten, który wynika z transportu indywidualnego, i ten, który przede wszystkim jest wynikiem
zmian systemowych w transporcie publicznym.
Dzisiaj dostałem informację, że przedsiębiorcy,
którzy wygrali przetarg w zakresie obsługi transportu publicznego, zwracają się z zapytaniami,
w jaki sposób przyśpieszyć budowę stacji ładowania CNG, stacji zasilających w paliwa alternatywne pojazdy wielofunkcyjne. To są rzeczy, które
również będą realizowane przy wsparciu tego funduszu. Tak jak już powiedziałem, 3 rozporządzenia to regulują. Pierwsze rozporządzenie dotyczy
osób fizycznych, drugie – firm, a trzecie pozwala
na wsparcie wszystkich tych instalacji, które będą
wykorzystywane… Jeśli mógłbym tutaj przytoczyć… To jest tak: transport zbiorowy wraz z infrastrukturą dla jednostek samorządu terytorialnego
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i operatorów publicznego transportu zbiorowego;
badanie, rozwój oraz wdrożenia; wsparcie producentów biopaliw; opłaty portowe; wsparcie producentów pojazdów i komponentów. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Adam Gawęda: Dziękuję.)
Nie ma już więcej zgłoszeń.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nikt się nie zapisał.)
Widzę, że nikt się nie zapisał do dyskusji.
Rozumiem, że nie ma głosów w dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Informuję państwa, że głosowanie w sprawie
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone
pod koniec posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
czwartego 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.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 40,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 40 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu
i Finansów Publicznych, senatora Kazimierza
Kleinę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KAZIMIERZ KLEINA
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiam sprawozdanie w sprawie
uchwalonej przez Sejm w dniu 9 stycznia bieżącego
roku ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.
Proszę państwa, w dniu wczorajszym nasza komisja zapoznała się z tą ustawą, przedyskutowała
ją, przeanalizowała zapisy, które zaproponowane
zostały w Sejmie. Uznaliśmy, że należy do tej ustawy uchwalonej 9 stycznia wprowadzić poprawki.
Czego dotyczy ustawa? Ustawa jest stosunkowo prosta. Została uchwalona… Ustawa, która

obowiązywała do tej pory, zakładała, że z dniem
1 stycznia 2020 r. osoby prowadzące działalność
gospodarczą będą mogły rozliczać się z urzędem
skarbowym, składając specjalne sprawozdania
PIT-36 i 37 – te związane z naszymi oświadczeniami zarobkowymi – ale w takiej formule, że to urząd
skarbowy będzie wstępnie przygotowywał sprawozdania podatkowe za osoby fizyczne prowadzące
działalność gospodarczą, tę działalność gospodarczą niezorganizowaną w formie spółek, spółek z o.o., spółek akcyjnych. To rozwiązanie miało
rzeczywiście ułatwić, uprościć składanie tych sprawozdań w przypadku przedsiębiorców, najczęściej
drobnych, i miało doprowadzić do tego, aby te sprawozdania były przygotowywane wstępnie przez
urzędy skarbowe. Jeżeli obywatel, przedsiębiorca
nie wniósłby zastrzeżeń do tych dokumentów, to
wówczas one, bez żadnych poprawek, stawałyby się
tymi sprawozdaniami ostatecznymi. Oczywiście
przedsiębiorca mógł je zmienić, poprawić, podać
inne informacje, zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą, tak aby były one możliwie jak najbardziej poprawne. A więc w praktyce mógł dokonać wyboru
między dokumentem papierowym i dokumentem
elektronicznym, ale przygotowanym przez urzędy skarbowe. Takie rozwiązanie, jak państwo pamiętacie, zostało przyjęte dla osób fizycznych i dla
niektórych sprzedaży, związanych głównie z papierami wartościowymi, tzn. to właśnie urząd
skarbowy przygotowuje za obywateli te sprawozdania. I to już działa, zostało to odebrane dobrze,
jako dobre rozwiązanie. Rok bieżący miał być tym,
w którym w życie wejdą przepisy dotyczące osób
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
Ale rząd, za decyzją Sejmu, wycofał się z tego rozwiązania. W uzasadnieniu, jakie przedstawił nam
pan minister na posiedzeniu komisji, podano, że
głównym argumentem za wycofaniem się z tego
sposobu rozliczania, o którym tutaj wspomniałem,
jest to, że w tej chwili w Ministerstwie Finansów
pracuje się nad innym sposobem dokumentowania
i rozliczania podatków przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Z tym że to jest
początkowy etap pracy nad tym dokumentem, nad
tym sposobem rozliczania się. Ostatecznie może
on być wprowadzony w życie w roku 2021 czy nawet w 2022 – tak? Tak to było zapowiadane przez
pana ministra.
Oczywiście nasza komisja nie neguje tego, że
można zaproponować lepsze rozwiązanie, które
będzie jeszcze bardziej przyjazne dla przedsiębiorców. Ale większość komisji uznała, że może nie
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warto wycofywać się z tego rozwiązania, które obowiązuje do tej pory – rozumiejąc, że w tym przypadku nie można go wprowadzić w życie w tym
roku – i że może po prostu wystarczy, jeżelibyśmy na okres przejściowy zawiesili funkcjonowanie ustawy w takim kształcie, jaki był do tej pory,
i przesunęli termin wejścia w życie dotychczasowego rozwiązania na 1 stycznia roku przyszłego.
Tak więc wydaje się, że to jest rozwiązanie bardzo
łagodne, przyjazne dla obywateli, bo oni wiedzą,
że jest perspektywa dobrego rozwiązania, przesunięta może o rok, a jeżeli byłaby to generalnie jakaś
nowa zmiana, to maksymalnie, powiedzmy, o 2 lata.
Ale cały czas to rozwiązanie, które zostało uchwalone jakiś czas temu, jest pokazane jako wielki sukces Ministerstwa Finansów. My, niejako życzliwie
podchodząc do tych projektów, które przygotowuje
Ministerstwo Finansów, mówimy, że nie zgadzamy
się na wycofanie tego rozwiązania, ale, żeby ministerstwo nie miało problemów, proponujemy, aby
te przepisy weszły w życie z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Jeżeli do tego czasu ministerstwu uda
się przygotować te lepsze rozwiązania, o których
wspominał pan minister, to nic się nie stanie, że
przy okazji uchwalania tej nowej ustawy uchyli się
tę, która by dzisiaj miała obowiązywać.
I stąd propozycja Komisji Budżetu i Finansów
Publicznych, aby przesunąć o rok dotychczasowe
rozwiązania. A więc zmieniamy ustawę sejmową,
która mówiła, że rząd wycofuje się całkowicie z dotychczasowych rozwiązań.
Proszę Wysoką Izbę o poparcie naszych poprawek. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów ma pytania?
Senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające nie
dłużej niż minutę zapytania do senatora sprawozdawcy. Czy ktoś z państwa ma takie pytanie? Nie.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac
parlamentarnych został upoważniony minister
finansów.
Gościmy dzisiaj przedstawiciela rządu, pana
podsekretarza stanu Jana Sarnowskiego.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?
Bardzo proszę.

PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rząd negatywnie ocenia poprawkę przedstawioną przez Komisję Budżetu i Finansów Publicznych. Rząd deklaruje, że uruchomi usługę udostępnienia zeznań podatkowych dla przedsiębiorców w ramach projektu e-Urząd Skarbowy, nad
którym obecnie pracuje Ministerstwo Finansów.
Propozycja rządu dotyczy jedynie rezygnacji z ustawowego zobowiązania administracji podatkowej
do wprowadzenia tej konkretnej usługi dla biznesu w wynikającym z ustawy terminie. Część
e-usług dedykowana przedsiębiorcom jest cały
czas udoskonalana w taki sposób, żeby udostępniane przedsiębiorcy zeznania były jak najpełniejsze.
Chciałbym podkreślić, że udostępnianie podatnikom nowych e-usług nie wymaga umocowania
ustawowego. Przykładem takiej funkcjonalności
jest system e-Deklaracji, który umożliwia złożenie zeznania podatkowego drogą elektroniczną.
Z rozliczenia za pośrednictwem systemu e-Deklaracji korzysta coraz więcej podmiotów. Największy
wzrost ich liczby administracja zaobserwowała
właśnie w zeszłym roku – z 9 milionów w 2018 r.
do aż 13 milionów w 2019 r. Tzw. e-rozliczenia są
również coraz bardziej popularne wśród przedsiębiorców rozliczających PIT. Spośród 2,5 miliona z nich aż 4/5 wybrało e-rozliczenia, a tylko
1/5 rozliczyła się na papierze.
Przyczyną, dla której rząd nie popiera propozycji ustalenia nowego terminu realizacji usługi „Twój e-PIT” dla przedsiębiorców, jest fakt,
że o ile nowa usługa stanowi nowy element opracowywanej w Ministerstwie Finansów kompleksowej
usługi e-Urząd Skarbowy, to dokładny harmonogram udostępnienia przez Ministerstwo Finansów
kolejnych jej segmentów nie jest jeszcze ustalony.
Program e-Urząd Skarbowy to nowa usługa administracji skarbowej polegająca na tym, że podatnikowi udostępniony zostanie serwis podobny do
bankowości internetowej – swoista internetowa
skarbowość. Poprzez dedykowane sobie imienne
konto podatnik będzie mógł zapłacić on-line PIT,
CIT i VAT, opłaty skarbowe i mandaty. Będzie
mógł także obserwować saldo swoich płatności,
historię operacji i będzie miał dostęp do złożonych deklaracji, dokumentów, plików JPK, informacji o zarejestrowanych na siebie kasach on-line
i e-paragonach. Będzie mógł również złożyć
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wniosek o zaświadczenie np. o niezaleganiu z podatkami i otrzymać je automatycznie on-line.
Oprócz e-konta podatnika planowane są również osobne serwisy dla płatników, pełnomocników, komorników i notariuszy. Program e-Urząd
Skarbowy dotyczyć będzie dużo większej liczby
podatników niż dalsze poszerzanie usługi „Twój
e-PIT”, zwolni wszystkich klientów skarbówki
z konieczności załatwiania dużej liczby formalności fizycznie w okienku, a także da im komfort
bieżącego śledzenia stadium załatwiania sprawy
w urzędzie skarbowym.
Prace nad e-Urzędem Skarbowym już się rozpoczęły. Udostępnianie kolejnych usług zacznie się
w połowie bieżącego roku, a zostanie zakończone
w roku 2022.
Sens proponowanej zmiany leży w uelastycznieniu procesu udostępniania przez administrację
kolejnych e-usług, tak by pierwszeństwo miały te
z nich, które będą dotyczyć największej liczby podatników i odciążą jak najszybciej jak największą
ich liczbę. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Do pytań zgłosił się pan senator Kazimierz
Kleina.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Pani Marszałek! Panie Ministrze!
Ja chciałbym w związku z tym dopytać o tę
sprawę. Oczywiście cieszę się, że wszystkie rozwiązania, które pan planuje i chce wprowadzić,
są naprawdę atrakcyjne i mam nadzieję, że one
rzeczywiście zostaną wprowadzone. Ale proces,
który państwo tutaj proponujecie, ma trwać do
roku 2002…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski: Do 2022.)
Do roku 2022. Są jeszcze 2 lata. To jest pewnie
niedużo i dużo. Dla jednych będzie to bliska, a dla
drugich odległa perspektywa.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli będą wprowadzone te rozwiązania, to czy przedsiębiorca będzie mógł składać deklarację w taki sposób, jak to
było proponowane w dotychczasowej ustawie? Czy
urząd skarbowy wypełni za przedsiębiorcę wstępną deklarację? Ten mały przedsiębiorca, firma
jednoosobowa, osoba prowadząca działalność gospodarczą… Czy ona jednak będzie musiała przygotować tę deklarację, mimo że elektronicznie, to
jednak tradycyjnie, czyli samodzielnie?
No, 2 czy 3 lata temu, gdy uchwalaliśmy ustawę,
którą w tej chwili państwo uchylacie, to rozwiązanie było pokazywane jako ogromny sukces, coś, co
ułatwi, uprości życie obywatelom nieprowadzącym
działalności gospodarczej – to się stało – a także
osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą. Czy państwo zmieniacie koncepcję propozycją, o której pan mówi?
Po co w ogóle piszemy i uchwalamy ustawy,
skoro pan mówi „do tego w ogóle nie jest potrzebna ustawa, bo to będzie można zrobić w ramach
oświadczeń i deklaracji administracji skarbowej”?
Może jest więcej takich ustaw, których my nie powinniśmy w ogóle uchwalać, bo wystarczyłoby normalne, prostsze funkcjonowanie administracji? To
jest jakby drobny komentarz. Pytanie postawiłem
na początku.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Pan przewodniczący zadał 2 pytania. Odniosę
się do nich w kolejności.
Rzeczywiście ustawa… Uregulowanie tego problemu ustawowo było niestety koniecznością, ponieważ wynikało z faktu, że termin udostępniania
poszczególnych usług musiał być skorelowany
z terminami wpływania do administracji PIT-11,
tzn. informacji o dochodach osiągniętych przez
pracowników, przesyłanych nam przez pracodawców. Stąd pewne zgranie terminowe musiało być
ujęte w ustawie i rzeczywiście musiało to być w ten
sposób procedowane.
Prawda jest też taka, że o ile wprowadzenie
tej usługi wymagało trochę zmian legislacyjnych,
o tyle zmian legislacyjnych nie wymagało – to nie
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było koniecznością – ustalenie konkretnego terminu wejścia w życie kolejnych funkcjonalności.
Co do drugiego pytania powiem, że istota projektu „Twój e-PIT” nie uległa zmianie i celem
administracji wciąż jest to, aby w sytuacji, gdy administracja jako całość posiada pewne informacje
na temat podatnika, administracja podatkowa nie
wymagała od podatnika, żeby jeszcze raz je przesyłał w samodzielnie wypełnionej deklaracji.
Są pewne kategorie podatników, w szczególności osoby, które są pracownikami, które rozliczają
się wspólnie z małżonkiem, które posiadają dzieci,
w przypadku których urząd skarbowy, korzystając
z aktualnie posiadanych informacji, jest w stanie
samodzielnie wypełnić deklarację podatkową. Przy
pomocy 2 kliknięć podatnik może to zaakceptować
i wtedy jest całkowicie zwolniony z obowiązku wypełnienia druku PIT. Z tej możliwości skorzystało
w zeszłym roku 7 milionów Polaków.
Jest również bardzo dużo informacji, które
na temat przedsiębiorców, w tym wypadku rozliczających PIT, i one również na kolejnych etapach
wdrażania usługi – tym razem e-Urząd Skarbowy
– będą udostępniane w ramach wypełnionej deklaracji podatkowej.
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze jednak…)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
To proszę pana senatora o zadanie jeszcze jednego pytania.
(Senator Kazimierz Kleina: Chyba że ktoś inny
się zgłosił…)
Jest jeszcze pan senator Paweł Arndt.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Właśnie, i to jest
bardzo ważna…)
(Senator Kazimierz Kleina: No to nie wiem, czy
ja przed nim mogę wystąpić…)
To może proszę pana senatora… Bo to jest uzupełnienie, Panie Senatorze, tak?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
To proszę o uzupełnienie pytania, a później pan
senator.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Ja jeszcze chciałbym zapytać o to, czy to nowe
rozwiązanie, które państwo proponujecie, będzie

sprowadzało się także do tego, że to urząd skarbowy będzie, że tak powiem, te deklaracje wstępne
także wypełniał i przygotowywał za przedsiębiorcę, czy nie.
I drugie pytanie: jaki jest stopień zaawansowania prac nad tym nowym rozwiązaniem, o którym
państwo mówicie?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Tak jak wspominałem, harmonogram udostępniania kolejnych funkcjonalności, tym razem
tzw. e-Urzędu Skarbowego, jest aktualnie w trakcie realizacji w ramach Ministerstwa Finansów
i zostanie ogłoszony w najbliższych tygodniach,
w perspektywie I kwartału bieżącego roku. Jak powiedziałem, sam serwis i imienne konta powinny
zostać udostępnione w połowie bieżącego roku, natomiast na tym etapie trudno jest powiedzieć, które
z zakładanych w ramach całościowego programu
do realizacji funkcjonalności będą udostępnione
podatnikom już na tym pierwszym etapie, w momencie otwarcia.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo pana senatora Pawła Arndta
o zadanie pytania.
SENATOR
PAWEŁ ARNDT
Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, nie ma żadnej wątpliwości,
że usługi powinny być rozwijane, będą rozwijane
i to dobrze. Ale nic nie stałoby na przeszkodzie,
gdyby jednak ta usługa, o której mówimy dzisiaj, dla drobnych przedsiębiorców weszła w życie
w tym roku, żeby ona dotyczyła roku 2019.
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Pan minister podczas dyskusji w komisji budżetu i finansów, tłumacząc, że były pewne trudności z terminowym wprowadzeniem tej usługi,
mówił m.in. o kłopotach czy o dużym nawale pracy
Ministerstwa Finansów pod koniec roku, o niższej
stawce podatku dochodowego od osób fizycznych,
o podatku dla osób poniżej dwudziestego szóstego
roku życia. Ale w moim przekonaniu tak naprawdę
nad tym problemem, zdaje się, powinna pracować
spółka Aplikacje Krytyczne. Proszę mi powiedzieć,
czym ta spółka się w tej chwili zajmuje, dlaczego
ona nie była w stanie podołać temu, wydaje się,
niezbyt trudnemu zadaniu. Spółka została z dużym hukiem wprowadzona na nasz rynek, pan
premier Morawiecki… ówczesna minister finansów, pani Czerwińska bardzo pozytywnie wyrażała się o tej spółce, ale potem ta spółka nie miała
najlepszych opinii, m.in. Najwyższa Izba Kontroli
dość krytycznie oceniła działalność tej spółki.
Proszę powiedzieć, czym ta spółka się dzisiaj zajmuje i dlaczego nie podołała takiemu zadaniu.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Przede wszystkim chciałbym zacząć od pewnego sprostowania. Te programy – po pierwsze, „Twój e-PiT”, po drugie, e-Urząd Skarbowy
– są to zadania realizowane siłami własnymi
Ministerstwa Finansów, koordynowane przez
Departament Informatyzacji Ministerstwa
Finansów, również, ale w mniejszym stopniu,
z wykorzystaniem innych, powiedzmy, substratów sił technicznych, które składają się na potencjał analityczny, programistyczny Ministerstwa
Finansów. Do tego potencjału należą firmy zewnętrzne, które w ramach umów z Ministerstwem
Finansów dostarczają ministerstwu pewne
funkcjonalności, jak również spółka Aplikacje
Krytyczne, ale gros zadań realizowanych jest
przez programistów zatrudnionych na etatach
w Ministerstwie Finansów.
Co do bieżących zadań i projektów realizowanych przez spółkę Aplikacje Krytyczne gotów

jestem odpowiedzieć panu senatorowi na piśmie,
ale mogę powiedzieć, że spółka, zgodnie z tym,
jakie są jej zadania, zajmuje się bieżącą obsługą
programistyczną Ministerstwa Finansów, w szczególności dotyczącą analizy plików JPK, tzw. silnika
analiz Ministerstwa Finansów, czyli oprogramowania używanego do identyfikowania karuzel podatkowych, sztucznego obrotu, pustych faktur.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś…
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Ja także prosiłbym o informacje na temat działalności spółki Aplikacje Krytyczne, także te, jak
duża jest ta spółka, ile zatrudnia osób, a także jakie są płace w tej spółce, ponieważ z tym się wiązał
jeden z argumentów co do tego, że państwo nie jesteście w stanie zdobyć pracowników, którzy mają
wykonywać zadania związane ze sferą elektroniczną w całym sektorze administracji skarbowej.
A więc jak to funkcjonuje w zakresie dotyczącym
płac i dochodów itd. w zakresie, jaki do tej pory…
I jeszcze: jakie osiągnięcia ma ta spółka?
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Oczywiście udostępnimy…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Tak?)
Była prośba…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Czyli pan udostępni również panu senatorowi…)
Oczywiście. Zlecimy to w Ministerstwie Finansów, przygotujemy informacje.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Czy jeszcze…
Proszę bardzo, pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
SENATOR
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
Pani Marszałek, dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, serdeczna prośba o informację na piśmie odnośnie do funkcjonowania
Aplikacji Krytycznych. Z informacji, które podawał pan premier, wynika, że sensem stworzenia
tych Aplikacji Krytycznych i spółki… To znaczy
niepodjęcie stworzenia tych Aplikacji Krytycznych
miało powodować straty w wysokości około 3 miliardów zł miesięcznie. Chciałabym wiedzieć, czy
takie oszczędności są i jak funkcjonują te Aplikacje
Krytyczne. Chciałabym mieć pełną wiedzę na ten
temat, bo z informacji, które otrzymaliśmy, wynika, że to absolutnie nie funkcjonuje. Dlatego bardzo prosimy o tę informację na piśmie. Dziękuję
bardzo.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Oczywiście, przygotujemy.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Czy ktoś z państwa jeszcze…
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja również prosiłbym o tę informację na piśmie.
I prosiłbym uszczegółowić, jakie są konkretnie…
no, może nie tyle programy, ile osiągnięcia tej
spółki. To znaczy po prostu: zadanie, które zostało
wykonane, jakie zostały poczynione oszczędności,
co można było osiągnąć dzięki pracy tej spółki.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski: Dobrze.)

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś…
(Senator Kazimierz Kleina: I ostatnie pytanie.)
(Głos z sali: Miało nie być.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Przepraszam. Proszę jeszcze powiedzieć,
w czym państwu, ministerstwu przeszkadza
ta ustawa z rozwiązaniem, które myśmy zaproponowali, tj. aby był okres przejściowy, by przesunąć
wejście w życie tych przepisów, gdyby nie udało
się wprowadzić tego programu, o którym państwo
mówicie.
PODSEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE FINANSÓW
JAN SARNOWSKI
Głównym celem działania Ministerstwa Finansów, szczególnie w zakresie udostępniania kolejnych
e-usług administracji, jest to, aby objąć tymi usługami jak najszerszą liczbę klientów, udostępnić ją jak
największej liczbie interesariuszy, ze szczególnym
uwzględnieniem tych, którzy najbardziej tego rodzaju wsparcia potrzebują, szczególnie pracowników, podmiotów niewyspecjalizowanych. Biorąc pod
uwagę fakt, że udostępnienie rozliczenia w ramach
programu „Twój e-PIT” dotyczyć będzie 2,5 miliona przedsiębiorców rozliczających się PIT-em, spośród których już teraz 2 miliony przedsiębiorców
wypełnia e-Deklaracje, w Ministerstwie Finansów
muszą być podejmowane decyzje dotyczące również
tego, czy działaniem o większym charakterze priorytetyzacji nie powinno być udostępnianie usług dla
dziesiątek milionów interesariuszy, klientów administracji, w tym programu e-Urząd Skarbowy, e-Podatnik, indywidualnych serwisów.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie.
Skoro nie ma pytań, to informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej
odpowiedzi na pytania zadane przez pana senatora

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

170
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Pawła Arndta, pana senatora Kazimierza Kleinę,
panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz
pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
Otwieram dyskusję.
Nikt nie zgłosił się do dyskusji, czyli, jak rozumiem, nie będzie dyskusji.
Zamykam dyskusję.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski: Dziękuję, Pani Marszałek, dziękuję
państwu.)
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Szanowni Państwo, w związku z tym, że wrócimy do pierwszego punktu porządku obrad, zarządzam 5 minut przerwy, aby na posiedzenie przyszli
przedstawiciele ministerstwa oraz zaproszeni goście. Jeżeli państwo, których nie ma na sali, chcą
brać udział w debacie, to bardzo proszę.
5 minut przerwy.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 25
do godziny 14 minut 30)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowni Państwo, proszę o zajmowanie
miejsc.
(Rozmowy na sali)
Proszę o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Powracamy do rozpatrywania punktu
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Witam na sali zaproszonych gości: rzecznika
praw obywatelskich, pana prof. Adama Bodnara…
(Oklaski) …prezesa Sądu Najwyższego, pana
Stanisława Zabłockiego… (Oklaski) …i wiceprezesa
Naczelnego Sądu Administracyjnego, pana Janusza
Drachala. (Oklaski) Witam również przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości: pana ministra
Sebastiana Kaletę i panią minister… Nie jest zapisane… Serdecznie witam.
Czy zaproszeni goście chcieliby zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Proszę prezesa Sądu Najwyższego, pana Stanisława Zabłockiego, o zabranie głosu.

(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Rozumiem, że mogę rozpocząć?)
Proszę bardzo.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie
Senator! Szanowni Panowie Senatorowie!
Bardzo dziękuję w imieniu pierwszego prezesa
Sądu Najwyższego, pani prof. Małgorzaty Gersdorf,
oraz w imieniu własnym za zaproszenie na dzisiejszą debatę oraz za umożliwienie zabrania głosu.
Zasadniczą swoją wypowiedź poprzedzę 3 krótkimi uwagami wstępnymi.
Po pierwsze, będę mówił wyłącznie o prawie,
gdyż uwarunkowania i odniesienia polityczne są mi
całkowicie obce. Jedynym elementem politycznym
w moim wystąpieniu będzie to, że przemawiam
na forum Senatu, a więc na forum Izby, w której,
że tak powiem, dzieje się polityka. Będę jednak
starał się nawet o tym zapomnieć i, mówiąc do
państwa, zwracać się do państwa jak do obywateli,
a nie do przedstawicieli różnych partii politycznych.
W tej sytuacji nie możecie państwo liczyć na
to, że moje wystąpienie będzie np. polemiką
z jednym z wczorajszych wystąpień, opartym
z kolei na elementach wyłącznie politycznych,
a abstrahującym od uwarunkowań prawnych. Takie
jest dobre prawo polityka, żeby mówić o polityce,
ale takie właściwe stanowisko sędziego, żeby nie
wchodzić w polemiki. Mam jednak, proszę państwa, pełną świadomość tego, że bardzo chce się
nas, sędziów, wciągnąć w wir zmagań politycznych, że liczne media, liczni politycy także starają
się tak przedstawić naszą postawę w ciągu ostatnich dni, tygodni czy miesięcy… To jest całkowicie spaczony obraz. Dbałość sędziów o pryncypia
ustrojowe, które dotyczą wymiaru sprawiedliwości,
o wartości konstytucyjne i ustrojowe, które dotyczą zasady trójpodziału władzy, niezależności sądów i niezawisłości sędziów, to nie polityka, ale to
powinność każdego sędziego, któremu leży na sercu
treść art. 45 ust. 1 konstytucji, powinność wynikająca z troski, aby każdy, kto stanie przed obliczem
sądu, mógł zrealizować prawo do sprawiedliwego
i jawnego rozpatrzenia sprawy przez właściwy, niezależny i bezstronny sąd. Dlatego, proszę państwa,
o niebezpieczeństwach figurujących w ustawie,
nad która proceduje dziś Wysoka Izba, niebezpieczeństwach, do których przejdę za chwilę, mówiłbym w takim samym krytycznym, a momentami
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alarmistycznym tonie, niezależnie od tego, z której
strony tzw. sceny politycznej wypłynęłyby inspiracje tych rozwiązań, i niezależnie od tego, czyimi
głosami byłoby to przyjęte. W tym momencie warto niejako awansem zasygnalizować, że także walki
o te sędziowskie pryncypia procedowana ustawa
chce sędziom zabronić.
Po drugie, proszę państwa, będę starał się zrezygnować na użytek tej części wystąpienia z operowania hermetycznym językiem prawniczym, co po
blisko 50 latach czytania, analizowania i oceniania
tekstów prawnych takim właśnie hermetycznym
językiem napisanych, nie będzie dla mnie proste,
ale może uda się te wszystkie niebezpieczeństwa
uchwalanych konstrukcji prawnych, do których
zdążę nawiązać, przedstawić w taki sposób, aby
ich istota była jasna i klarowna przede wszystkim dla nieprawników. Będę też, pomimo tego,
że procedowana ustawa wzbudziła w środowisku
prawniczym skrajne emocje – proszę zważyć,
że w środowisku prawniczym, nie tylko w środowisku sędziowskim, ale również w środowisku adwokackim, w środowisku radcowskim, notariuszy,
prokuratorów, pracowników nauki prawa – starał
się trzymać emocje na wodzy, nie używając funkcjonujących w tzw. obiegu publicznym takich nazw
tej ustawy, jak „ustawa kagańcowa” czy „ustawa
represyjna”. Ograniczać się będę do suchego określenia „ustawa procedowana” albo „ustawa z dnia
20 grudnia”.
Wreszcie po trzecie i ostatnie, z uwagi na ramy
czasowe, których, nawet licząc na bardzo wysoki
stopień gościnności i wyrozumiałości z państwa
strony, nie powinienem przekroczyć, w tej fazie
mojego uczestnictwa w obradach Wysokiej Izby
będę nawiązywał do rozwiązań najistotniejszych,
do konstrukcji najbardziej kontrowersyjnych, i to,
używając takiej obrazowej przenośni, niejako z lotu
ptaka, bez nawiązywania do szczegółów, które
przecież zostały poddane analizie, i to wnikliwej
analizie, w obszernej opinii przedłożonej przez Sąd
Najwyższy parlamentowi, którą to opinię w całości popieram.
Będę jednak oczywiście pozostawał do państwa
dyspozycji po tej fazie wypowiedzi, którą w procesie legislacyjnym nazywamy spontaniczną, czyli
ewentualnie w tzw. fazie pytań. Nawet przyznam
się, że mam nadzieję, że może pewne detale, pewne szczegóły i pewne wątpliwości będę mógł wyjaśnić właśnie w formie odpowiedzi na pytania.
Bo np. w tej wypowiedzi zasadniczej nie zmieszczę tak ważnych spraw jak ta, jaka jest relacja

pomiędzy ustawową definicją sędziego a trybem
jego powołania i czy rzeczywiście próba, podejmowana przecież w dniu wczorajszym na tej sali, oderwania definicji sędziego od trybu powoływania
sędziego może być skuteczna.
Ponadto nie zdążę zmieścić w tej zasadniczej
części wypowiedzi objaśnienia tego, jak to w związku z różnicami kulturowymi czy też z różnicami
tzw. kultury prawnej w różnych systemach prawnych w zasadzie jednobrzmiące sformułowania
mogą stanowić zagrożenie, a w innych systemach
prawnych zagrożenia wcale nie muszą stanowić,
nawet jeżeli są kalką tych, które są rozwiązaniami groźnymi. Chodzi o to, jak w tzw. kontekście normatywnym przepisy funkcjonują lub
nie funkcjonują.
Nie zmieszczę też tego, co jest bardzo istotne,
a mianowicie odpowiedzi na pytanie, czy istotnie
w orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z dnia 19 listopada ubiegłego roku,
w tym słynnym, przywoływanym jak mantra
pkcie 133 jest zawarta myśl, że w żadnym trybie
nie może być skontrolowany status sędziego, jeżeli
doszło już do nominacji. W naszym systemie prawnym otrzymywana jest ona z rąk pana prezydenta.
I wreszcie nie zdążę również, chociaż to równie ważny aspekt, odkłamać pewnych mitów
co do rzekomej kompletnej nieodpowiedzialności
sędziów przed rokiem 2018. Ale może się to uda
pomieścić w innej fazie mojego uczestnictwa w debacie w tej Izbie.
Proszę państwa, przechodząc do części zasadniczej, zacznę od cytatu. „Władza sądownicza nie
może być wykonywaną ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury na ten koniec ustanowione i wybierane” – ten
tekst to oczywiście artykuł VIII naszej pierwszej
konstytucji, znanej jako ustawa rządowa z 3 maja
1791 r., a jeszcze szerzej jako Konstytucja 3 maja.
Już w tamtym czasie, 230 lat temu niemalże, dobrze rozumiano w Polsce, że sądy i trybunały mają
być władzą odrębną i niezależną od innych. Czy pamiętała o tym i właściwie to rozumiała większość
sejmowa, uchwalając ustawę z dnia 20 grudnia
2019 r.? Mam co do tego olbrzymie wątpliwości.
Zaś deklarowaną w preambule tej ustawy konieczność poszanowania trójpodziału władz postrzegam
jako zabieg, delikatnie rzecz ujmując, zwodniczy
i bałamutny. Gdyby bowiem figurujące w dalszej
części ustawy rozwiązania choć w pewnej mierze
– powtarzam: w pewnej mierze – odpowiadały
szczytnym założeniom wyrażonym w preambule,
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świat prawniczy przyjąłby tę ustawę z uznaniem.
Jest jednak dokładnie przeciwnie – konkretne
rozwiązania przeczą deklarowanym celom. I także z tego powodu ustawa ta jest rażąco sprzeczna
z konstytucyjnymi, międzynarodowymi standardami niezależności sądów, niezawisłości sędziów,
a poprzez to jest ustawą złą, a wręcz szkodliwą.
Pochylmy się, proszę państwa – bardzo proszę
państwa o to – nad przepisami stanowiącymi niejako zworniki tej ustawy. Nazywam je zwornikami,
bo w nawiązaniu do ich treści skonstruowanych
jest cały dalszy szereg przepisów stanowiących
swoisty ciąg technologiczny, prowadzący najpierw do ustanawianych zakazów, a następnie do
bardzo surowej odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, odpowiedzialności tak surowej, że
np. w odniesieniu do sędziego Sądu Najwyższego
przewidziana jest jedna jedyna sankcja – w postaci
złożenia z urzędu. Wypada w tym miejscu dodać,
tak na marginesie, że takie konstruowanie przepisów o charakterze represyjnym, a przepisy dyscyplinarne niewątpliwie do tej kategorii należą, gdy
za określone przewinienie przewidziana jest tylko
jedna jedyna sankcja, czyli w języku prawniczym
tzw. sankcja bezwzględnie oznaczona, i gdy sądowi
oceniającemu to przewinienie nie pozostawia się
żadnego marginesu oceny co do surowości sankcji,
którą dysponuje i po którą ewentualnie sięgnie, takie przepisy same w sobie sprzeczne są z regułami
rzetelnego procesu przewidzianymi w traktatach.
Wtedy bowiem władza ustawodawcza wkracza na
obszar władzy sądowniczej, wtedy zastępuje sędziego, bo skoro sędziemu nie pozostawia żadnego
wyboru, przewidując sankcję bezwzględnie oznaczoną ustawą, wykonuje się władzę sądowniczą.
Ale powróćmy do tych zworników. Myślę o art. 1
pkcie 20a nowelizującym art. 55 prawa o ustroju
sądów powszechnych, o art. 2 pkcie 6 nowelizującym art. 29 ustawy o Sądzie Najwyższym, o art. 3
pkcie 1 nowelizującym art. 23 prawa o ustroju sądów wojskowych i o art. 4 pkcie 1a nowelizującym
art. 4 prawa o ustroju sądów administracyjnych.
Wszystkie te przepisy konstruują tzw. ustawową
definicję sędziego, przewidując, w odróżnieniu od
treści jeszcze obowiązującego np. art. 55 ustawy
o ustroju sądów powszechnych i jego odpowiedników w innych ustawach ustrojowych, że sędzią jest
osoba powołana na to stanowisko przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej i przed nim zaprzysiężona. Koniec, kropka. I czynią to zatem w całkowitym
oderwaniu od regulacji konstytucyjnych, zawartych w art. 179 konstytucji, oraz w oderwaniu od

innych regulacji ustawowych, przewidujących tzw.
materialne przesłanki, które winny być spełnione,
aby określona osoba mogła być sędzią.
We wskazanych przepisach przesłanką jedyną i wystarczającą jest formalna przesłanka powołania przez pana prezydenta. Tymczasem, jak
już wielokrotnie o tym była mowa, art. 179 konstytucji stanowi, że sędziowie są powoływani przez
prezydenta Rzeczypospolitej na wniosek Krajowej
Rady Sądownictwa. W konstytucji przewidziane
są zatem 2 przesłanki formalne: ta, o której mowa
jest w znowelizowanych przepisach, ale także ta,
równie niezbędna jak ta pierwsza, która związana jest z rolą przyznaną przez ustrojodawcę, nie
przez kogokolwiek innego, tylko przez ustrojodawcę, Krajowej Radzie Sądownictwa. We wskazanych
przepisach uchwalonej ustawy zwykłej równorzędna na szczeblu konstytucyjnym rola Krajowej Rady
Sądownictwa została nie tylko zmarginalizowana,
ale wręcz całkowicie wyeliminowana. Czy naprawdę nie powinno wzbudzić najwyższego zdumienia
oraz niepokoju użycie takiego zabiegu, w wyniku
którego za pomocą zwykłych ustaw usiłuje się ingerować w treść najwyższego prawa Rzeczypospolitej
– konstytucji uchwalonej przez Zgromadzenie
Narodowe i przyjętej przez naród w powszechnym referendum? Czy naprawdę można zignorować konstytucyjną regułę, że sędzią jest osoba
powołana na skutek łącznego działania 2 organów, i prezydenta, i Krajowej Rady Sądownictwa?
Czy ustawodawca zwykły, próbując sformułować
definicję sędziego, a właściwie przeformułowując definicję sędziego, bo my ją mamy w obowiązującym jeszcze art. 55 prawa o ustroju sądów
powszechnych i jego odpowiedniku w innych ustawach ustrojowych, jest władny pominąć jasny, konstytucyjny zapis, że prezydent nie może działać bez
stosownego wniosku rady? Choć oczywiście wola
tej ostatniej – takie jest moje zdanie – jeszcze sama
nie wystarcza, aby przedstawiony kandydat stał
się sędzią, jak to swego czasu było utrzymywane
i co sprowadzało rolę prezydenta do roli takiego
notariusza przy powoływaniu sędziego.
Na oba tak postawione pytania należy udzielić rzeczywiście odpowiedzi przeczącej. Z takiego
brzmienia przepisów ustawowych wynika bowiem
to, co też wielokrotnie było podnoszone – wiem
o tym, bo starałem się śledzić obrady komisji senackich – i praktycznie jednomyślnie było podnoszone również w opiniach wszystkich ekspertów, tzn.
że teoretycznie każda osoba, która poczułaby wolę
zostania sędzią, mogłaby wystąpić, z pominięciem
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trybu przewidzianego w art. 179 konstytucji, o odebranie od niej ślubowania i dokonanie nominacji,
a w konsekwencji mogłaby liczyć na to, że w takiej drodze na to stanowisko zostanie powołana.
Ale, co gorsza, nie będzie można poddać tego kontroli, bo z przepisów pozostających w tym tzw.
ciągu technologicznym, o którym już mówiłem,
wynika przecież, że żaden sędzia nie byłby władny
– czy to z urzędu, czy na wniosek stron, w toku postępowania czy to odwoławczego, czy kasacyjnego,
czy np. w związku z incydentalnymi postępowaniami o wyłączenie sędziego – pokusić się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy w składzie, którego
orzeczenie kontroluje, nie zasiadał przypadkiem
sędzia, którego status nie odpowiadał trybowi powołania określonemu w art. 179 konstytucji. Gdyby
zaś, prawidłowo odczytując hierarchię źródeł prawa oraz swoje powinności wynikające z art. 178
ust. 1 i art. 8 konstytucji, ów sędzia kontroler – mając na uwadze także powinności płynące z tego, że
obecnie każdy polski sędzia jest jednocześnie sędzią europejskim, o czym też już państwo wielokrotnie przecież rozmawiali – jednak by to uczynił,
tzn. dokonałby próby takiej kontroli, to naraziłby
się na odpowiedzialność dyscyplinarną, przy zagrożeniu najsurowszymi sankcjami.
Mamy prawo pytać, co ustawodawca chce przez
zastosowanie takiego zabiegu osiągnąć. Niestety,
nasuwają się bardzo niepokojące odpowiedzi na to
pytanie. One są bardzo niepokojące przede wszystkim z uwagi na to, że pamiętamy wszyscy o bardzo
rozbieżnych sposobach rozumienia art. 187 ust. 1
i 2 Konstytucji Rzeczypospolitej. I pamiętając o tym
bardzo rozbieżnym rozumieniu art. 187, wszyscy
nadal mamy prawo jeszcze rozmawiać o tym, czy
są spełnione przesłanki, aby pierwszy etap owego
trybu powoływania uznawać, z uwagi na sposób
ukształtowania nowej Krajowej Rady Sądownictwa,
za odpowiadający przepisom ustawy zasadniczej.
Ale nie tylko ta przesłanka jest tutaj ważna. Ważne to jest też na poziomie ustaw zwykłych. Wiecie państwo dlaczego? M.in. z uwagi
na utajnienie tzw. list poparcia i nieujawnianie
ich, pomimo prawomocnego wyroku Naczelnego
Sądu Administracyjnego, nakazującego ich
udostępnienie.
No i na tym tle mnożą się wątpliwości, czy
Krajowa Rada Sądownictwa jest w stanie wykonywać jej konstytucyjne zadania, do których należy
stanie na straży niezależności sądów, niezawisłości
sędziów, czy też nie. (Oklaski) Nadto Sąd Najwyższy
w wyroku z dnia 5 grudnia 2019 r., wydanym

w wyniku przeprowadzenia analizy uwzględniającej tylko te czynniki, które wymienił w swoim wyroku z 19 listopada Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, doszedł do wniosku, że Krajowa Rada
Sądownictwa nie jest organem bezstronnym i niezawisłym od władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Czyżby zatem uchwalona ustawa miała zmierzać do zminimalizowania, a praktycznie do wyeliminowania konstytucyjnej roli Krajowej Rady
Sądownictwa w procesie powoływania sędziów?
Jeśli takie byłyby w istocie intencje uchwalenia
tych 4 zwornikowych przepisów, to stanowiłoby to nad wyraz niebezpieczne cofnięcie zegarów
historii daleko wstecz. Władza polityczna miałaby być znów sprawcza w sposób nieograniczony,
również w stosunku do władzy sądowniczej. No,
przecież wszyscy pamiętamy, jak to w imperium
rzymskim w okresie monarchii absolutnej Gaius
Iulius Caesar Germanicus, powszechnie znany jako
Kaligula, mianował swojego ulubionego rumaka
Incitatusa kapłanem, a przed swoją skrytobójczą
śmiercią podobno miał nawet zamiar powierzyć
mu urząd konsula. Takiej nominacji można było
wówczas dokonać, bo władza cezara w zasadzie nie
była niczym ograniczona. Jak pisał rzymski jurysta Ulpian, princeps legibus solutus est, cesarz nie
jest związany prawem. Jednak my na szczęście
nie żyjemy w starożytnym imperium rzymskim.
Żyjemy w demokratycznym, nowoczesnym państwie, w którym władza należy do narodu, co zresztą wcale nie oznacza, że to ci, którzy zakrzykną
najgłośniej, zrealizują wolę tego narodu. (Oklaski)
Ja mam do pań i panów senatorów naprawdę
gorącą prośbę. Prosiłbym nie oceniać tego, co mówię, przynajmniej na tym etapie, bo jako sędziemu
jest mi bardzo niezręcznie. To jest bardzo podobna
prośba do tej, którą kierowałem w roku 2017, gdy
miałem możność występować w tej Izbie, gdy dostąpiłem tego zaszczytu. Pamiętacie państwo, część
z państwa pamięta, że wtedy też taką prośbę do
państwa kierowałem. Po prostu jako sędzia czuję
się niezręcznie.
Proszę państwa, ani pan prezydent nie ma zaczarowanego ołówka, ani Sejm nie dysponuje taką
władzą, aby przypisać głowie państwa polskiego
decydowanie – mówię to, pozostając naprawdę
z najwyższym szacunkiem dla obu tych urzędów
– kto sędzią być może, a kto być nie może, jeżeli
nie są spełnione warunki z art. 179 Konstytucji RP.
Chciałbym, proszę państwa, być dobrze zrozumianym: ja nie chcę zakładać i nie zakładam,
że czy to obecnie urzędujący pan prezydent, czy
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ktokolwiek inny pełniący w przyszłości tę funkcję, sprawujący ten urząd, nominuje sędziego bez
wniosku Krajowej Rady Sądownictwa albo odbierze
ślubowanie np. od osoby nieposiadającej wyższego wyksztalcenia prawniczego. Nie o to mi idzie.
Idzie mi o to, że samo uchwalanie ustawy zawierającej definicję sędziego stojącą w oczywistej kolizji
z przepisem, o którym cały czas mówimy, rangi
konstytucyjnej, jest wobec obowiązującej hierarchii
źródeł polskiego prawa po prostu niedopuszczalne.
Przejdźmy, proszę państwa, do uchwalonych
przez Sejm przepisów, które – to nie jest odczucie,
to jest nieodparcie nasuwający się wniosek – pozostają w owym związku technologicznym z tymi integralnie z sobą też związanymi przepisami, które
nazwałem zwornikami. Charakterystyczne jest to,
że także pozostałe przepisy zostały w praktycznie
identycznym brzmieniu wprowadzone do wszystkich 4 ustaw ustrojowych, zarówno do tej, która
reguluje ustrój sądów powszechnych, jak i do tych,
które regulują ustrój sądów administracyjnych,
sądów wojskowych, a nawet do tej, która reguluje ustrój Sądu Najwyższego. Istnieje najwyższego
stopnia obawa, że te rozwiązania, do których w tej
chwili przechodzę, praktycznie całkowicie nieodwołalnie zlikwidują w Polsce niezależną władzę
sądowniczą, której istotą jest przecież wymierzanie
sprawiedliwości.
A jeśli chodzi o wymierzanie sprawiedliwości, proszę państwa, to oczywiście banałem byłoby stwierdzenie, że jest to bardzo odpowiedzialne
i trudne zadanie, ale już nie jest banałem – tylko
przybliżaniem państwu, którzy nie są prawnikami,
pewnej bardzo istotnej prawdy, pewnego bardzo
istotnego faktu – stwierdzenie, że to wymierzanie
sprawiedliwości nie może być realizowane, jeżeli
sędziemu, sądowi nie pozostawi się podstawowego narzędzia, czyli swobody oceny prawnej sporu,
który przed nim zawisł. Wymierzać sprawiedliwość to inaczej, jak mawiali starożytni, przydzielać
każdemu, co mu się należy, suum cuique tribuere,
a nie odczytywać bez jakiejkolwiek refleksji rządek
literek zapisanych w ustawie.
Jak wymierzać tę sprawiedliwość? Jak to czynić,
jeżeli w ustawie zadekretuje się, że jeden z podmiotów, który jest z prawem związany i powinien
je wykonywać, czyli władze publiczne, w istotnej
sferze praktycznie ocenom prawnym sądu nie
polega? Rozważcie, Panie i Panowie, czy taka sytuacja nie stanowi naruszenia zarówno zasady legalizmu z art. 7 konstytucji, jak i zasady równości
wobec prawa określonej w art. 32 ust. 1 konstytucji.

Rozważcie, proszę, czy takiego właśnie niebezpieczeństwa nie pociągają za sobą zmiany przewidziane odpowiednio: w art. 1 pkcie 19 procedowanej
ustawy – to jest przepis, w którym dodano do prawa o ustroju sądów powszechnych nowy art. 42a
§1 – w art. 2 pkcie 6, w którym wprowadzono do
art. 29 ustawy o Sądzie Najwyższym nowy §2,
w art. 3 pkcie 2 dodanie w ustawie o ustroju sądów wojskowych nowego art. 23a i wreszcie w art. 4
pkcie 2b procedowanej ustawy dodanie w prawie
o ustroju sądów administracyjnych nowego §1a.
To znaczy, czy takiego niebezpieczeństwa nie pociągają za sobą te przepisy, które dekretują zakaz
kwestionowania, a w rezultacie i badania przez
sądy, przez absolutnie wszystkie sądy, bo wszystkie
4 ustawy ustrojowe zostały w tym zakresie zmodyfikowane, cytuję: „umocowania sądów i trybunałów, konstytucyjnych organów państwowych oraz
organów kontroli i ochrony prawa”. Ja oczywiście
jestem człowiekiem dobrej woli, proszę mi wierzyć,
i chcę wierzyć, że celem tego rozwiązania nie jest
stworzenie – no, to jest teraz taki modny termin,
że i ja go użyję, tylko w troszkę innym kontekście
– nadzwyczajnej kasty tych…
(Senator Bogdan Klich: No właśnie.)
…którzy nie podlegają żadnej kontroli. Chociaż
takie przepisy takim zakusom mogą służyć, bowiem kto dziś jest w stanie zagwarantować, jak
będą to umocowanie rozumieć organy dyscyplinarne upoważnione do piętnowania sędziów, którzy
naruszą tak gumowo, tak rozciągliwie, tak elastycznie sformułowany zakaz. Ja podam przykłady. Czy
obawa ma dręczyć także sędziego, któremu przyjdzie kwestionować np. legalność podpisania rozporządzenia, jeśli od tego zależy przed sądem racja
obywatela, który wniósł o rozstrzygnięcie sporu?
W końcu władza prawodawcza ministra wynikająca z ustawy, z upoważnienia ustawowego, zdaje
się również stanowić desygnat umocowania, tak
jak w zakres umocowania sędziego wchodzi wymierzanie sprawiedliwości. Pewnie o tym szerzej
będzie mówił pan prezes Drachal, bo dla sądów
powszechnych jest to mniejszy problem, chociaż tam się też zdarzyć może, nawet w sprawach
karnych, ewentualnie przy ocenie prawidłowości konstrukcji przepisu, odesłania w przepisach,
w których ustawowe znamiona przestępstwa nie
są do końca stypizowane w ustawie karnej, ale
które odwołują się np. do rozporządzeń ministerialnych. Czy nie stanie się niedopuszczalnym np.
badanie, a tym samym kwestionowanie, umocowania prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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do praktycznego storpedowania działania prawomocnego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego? Tak gumowo sformułowany przepis pozostawia olbrzymie pola dowolności interpretacyjnych, a język analizowanej ustawy w sferze,
w której precyzja jest szczególnie wymagana…
Bo precyzja jest szczególnie wymagana przy stanowieniu zakazów. Tutaj taki język jest skrajnie
niebezpieczny i pozostaje w moim głębokim przekonaniu w drastycznej kolizji z zasadami prawidłowej legislacji.
Pozwólcie państwo w tym miejscu, właśnie
przy analizie zakazu kwestionowania przez sądy
i organy sądów tzw. umocowania organów państwowych, czyli legalizmu działania innych władz,
na uwagę bardziej ogólnej natury, ale też bardzo
ważną. Zakaz taki nie może przynieść nic dobrego wymiarowi sprawiedliwości, ponieważ osłabia
jego autorytet i rangę. Ale, co o wiele istotniejsze,
taki zakaz nie może przynieść nic dobrego tym
wszystkim, którzy dzisiaj także domagają się –
i w moim przekonaniu czynią to zasadnie – reformy sądownictwa, innej reformy sądownictwa.
A więc on nie może przynieść nic dobrego obywatelom. Paraliżujące działanie tak nieprecyzyjnie
sformułowanego zakazu może bowiem osłabić pozycję każdego obywatela, gdy drugą stroną sporu
będzie konstytucyjny organ państwa czy też organ
kontroli albo organ ochrony prawa.
I wreszcie warto zadać sobie pytanie, czy jeśli
ustawodawca daje jawny wyraz temu – a te przepisy dają temu jawny wyraz – że wie lepiej niż sądy,
jak i o czym sądom nie wolno orzekać, to nie znaczy to przypadkiem, że wbrew szumnym deklaracjom preambuły bierze on na siebie sporą część
wymierzania sprawiedliwości, nie w procesie sądowym, ale w drodze aktu generalnego, ustawy. I czy
w konsekwencji nie znajdujemy się – ja tak patrzę
na tę sprawę – na granicy… a może już nawet poza
granicą złamania zasady trójpodziału władz, który
zagwarantowany został w art. 10 konstytucji?
Jeszcze tylko kilka dodatkowych chwil chcę poświęcić tym przepisom ustawy z dnia 20 grudnia,
które pozostają z tymi 4 przepisami zwornikowymi w owym ciągu technologicznym. Procedowana
dziś przez panie senator i panów senatorów ustawa wszystkim bez wyjątku sądom zakazuje również… Nie będę już tutaj, jeśli państwo pozwolicie,
przytaczał – to tak dla przyspieszenia wywodu
i zachowania niezakłóconego toku narracji – konkretnych artykułów ustawy nowelizującej i poszczególnych artykułów ustaw nowelizowanych, chociaż

oczywiście na życzenie państwa w każdej chwili
mogę to uczynić. Ta ustawa zakazuje ustalenia lub
oceny zgodności z prawem powołania sędziego lub
jego mandatu do wykonywania zadań z zakresu
wymiaru sprawiedliwości. W tym miejscu należy
bardzo silnie podkreślić, że wbrew temu, co ciągle
słyszymy, sędziowie są w Polsce ostatnimi osobami,
którym zależałoby na szerzeniu chaosu w sądach
– i nie tylko w sądach – czy wręcz, jak to niektórzy ujmują, anarchii, pomimo tego że w moim najgłębszym przekonaniu takich intencji naprawdę nie
można zarzucić. Trzeba przecież pamiętać, że sądy
mają niezbywalny obowiązek strzeżenia porządku
prawnego, w tym zwłaszcza konstytucji.
Jednocześnie sędziowie, jako sędziowie europejscy, mają obowiązek strzeżenia także wartości
zagwarantowanych w traktatach, które to traktaty – ja to jeszcze raz na tej sali powtórzę – zgodnie
z art. 87 ust. 1 konstytucji są źródłami powszechnie
obowiązującego prawa Rzeczypospolitej, a zgodnie
z art. 91 ust. 1 i 2 stanowią część krajowego porządku prawnego, i to tak istotną część krajowego porządku prawnego, że mają pierwszeństwo przed
ustawą, jeśli tej ostatniej nie da się pogodzić z ustawą międzynarodową. Uprzedzając pytanie pana senatora Czerwińskiego, chcę powiedzieć, że nie mają
w moim przekonaniu pierwszeństwa przed konstytucją. Takie jest moje osobiste zdanie. Ale to wcale
nie znaczy, że ono w jakikolwiek sposób wpływa na
wszystkie poglądy, które wyraziłem dotąd i które
jeszcze przed państwem za chwilkę zaprezentuję.
I chociaż sądy, proszę państwa, nie są źródłem chaosu, to jednak na nich spoczywa cały ciężar borykania się z konsekwencjami tego chaosu.
Ustawodawca praktycznie od zawsze zobowiązuje instancję odwoławczą oraz sąd kasacyjny do
badania, i to w każdym z postępowań sądowych,
w każdej z procedur, należytej obsady sądu orzekającego w niższej instancji oraz stanowczo nakazuje, aby w pewnych wypadkach sąd wyższego
rzędu interweniował, jeżeli orzeczenie wydane zostało z udziałem osoby nieuprawnionej do orzekania lub w składzie niezgodnym z przepisami
prawa: art. 439 §1 pkt 1 k. p. k., art. 379 pkt 4 k.p.c.,
art. 183 §2 pkt 4 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
Jeżeli będzie czas – bo w tym momencie na to
czasu nie znajdę – to chciałbym jeszcze powrócić
do tego, co było w dniu wczorajszym przekazywane państwu na tej sali: że te przepisy, które są tutaj, w tej ustawie wprowadzane, w żaden sposób
nie kolidują np. z art. 439 – z ust pani minister to
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wczoraj słyszałem – dlatego że przecież w tamtym
przepisie chodzi o składy, chodzi o to, czy sąd jest
prawidłowo uformowany w składzie 3-osobowym
albo 5-osobowym. O to też w art. 439 i oczywiście
w art. 379 k.p.c. i odpowiednio w art. 183 p.p.s.a.
chodzi, ale to jest mniejszy problem. Częstszy problem to jest problem nie prawidłowości liczbowej
składu, tylko prawidłowości obsadzenia tego składu. I jak się to wszystko będzie np. miało do możliwości badania prawidłowo czy nieprawidłowo
udzielonej delegacji? Przecież udzielanie delegacji
wchodzi również w zakres ustawowego uprawnienia ministra. Mamy różne delegacje, ale mamy tzw.
delegacje ministerialne.
I próba takiej, pozwólcie państwo na takie określenie, żonglerki – ale nie chcę tego słowa używać
w pejoratywnym znaczeniu, chcę go używać tego
znaczeniu takiego wyrafinowania, ukazania, że
można coś innego rozumieć pod pojęciem, którym
operuje ta ustawa, pojęciami, o których mowa na
gruncie przepisów proceduralnych, które przed
chwilą zacytowałem – jest zabawą bardzo niebezpieczną. A badanie tej prawidłowości obsadzenia
sądów to, proszę państwa, nie jest jakieś sędziowskie widzimisię, to nie jest jakiś sędziowski przywilej. To, jak powiedziałem, zawsze był obowiązek
sądów będący wyrazem koniecznego starania
o dobro stron i uczestników postępowań, ale od
pewnego momentu, od momentu, kiedy weszliśmy do struktur Rady Europy, kiedy weszliśmy
do Unii Europejskiej, jest to również obowiązek
dbałości o to, aby proces był rzetelny w rozumieniu art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka oraz art. 47 Karty Praw Podstawowych
Unii Europejskiej. A jednak ustawodawca zwykły
i w tym zakresie usiłuje w procedowanej ustawie władzę sądów ograniczyć, stwierdzając, że
„przepisy o przydziale spraw oraz o wyznaczaniu
i zmianie składu sądu nie ograniczają jurysdykcji sędziego i nie mogą być podstawą stwierdzenia sprzeczności składu sądu z przepisami prawa,
nienależytego obsadzenia sądu lub udziału osoby
nieuprawnionej lub niezdolnej do orzekania w wydaniu orzeczenia”. Czy nie jest to zatem przypadkiem przepis uniemożliwiający… Ale znów nie chcę
tak stawiać sprawy. Czy nie jest to przypadkiem
przepis stawiający pod wielkim znakiem zapytania utrudnienie, wbrew tak szumnie deklarowanej zasadzie losowości składów, manipulowania
składami? Ale to nieważne, że manipulowanie
składami, chodzi o manipulowanie tymi składami bez prawa kontroli, bo tu rzecz się sprowadza

do tego, że się pozbawia prawa kontroli, czy przypadkiem nie zostały do tych składów wprowadzone osoby, które nie spełniają warunków, o których
mowa była przed chwilą w przepisach wymienianych przeze mnie, w art. 6 EKPCz i art. 47 Karty
Praw Podstawowych.
I wreszcie dodać należy jeszcze jedno i wyjaśnić
trzeba błąd w założeniu, którym opinia publiczna
jest niestety na co dzień karmiona. Sądom dbającym o prawidłowość składów nie chodzi przecież,
Panie i Panowie, o pozbawianie innych sędziów
mandatu do orzekania. To nie w tym celu sędziowie tej kontroli dokonują. Sędziowie nie chcą pozbawiać innych sędziów mandatu do orzekania.
Sądom, które starają się wyjaśnić sytuację prawną w aspekcie prawidłowego wyznaczenia składu,
chodzi tylko… Cofam: może nie tylko, ale aż.
(Senator Wiesław Dobkowski: Aż?)
…Aż o trwałość orzeczeń w konkretnych zawisłych przed nimi sprawach, o ich niewzruszalność,
o moc prawną, o moc prawną nie tylko w Polsce,
ale i za granicą. Bo pamiętajmy, że przecież przed
polskimi sądami stają nie jedynie Polacy, a nasze
wyroki nie podlegają wykonaniu jedynie na terytorium RP, ale właśnie także za granicą. I przyznam
się, że od 20 grudnia praktycznie każdego dnia zadaję sobie pytanie, czy wszyscy ci, którzy tak bez
wahania podnieśli rękę, głosując za rozwiązaniami
tej ustawy, naprawdę sądzili, że kolejna arbitralnie
zaprojektowana ustawa nakładająca na polskich
sędziów taki system zakazów i poddająca ich takim
represjom za brak ich ewentualnego respektowania wzmocni zaufanie do gwarancji niezawisłości
polskich sędziów, a tym samym wzmocni w innych państwach Europy i świata zaufanie do prawidłowości polskich orzeczeń. Bo ostatecznie
to jest ważne.
Zwróćmy także uwagę na to, że wszystkie sprawy wniosków lub oświadczeń dotyczących wyłączenia sędziego albo oznaczenia sądu, przed którym
ma się toczyć postępowanie, obejmujących zarzut
braku niezależności sądu lub braku niezawisłości
sędziego – a wniosków takich, proszę państwa, formułowanych jest przed wszystkimi polskimi sądami dzień w dzień na pewno po kilkanaście, a może
i po kilkadziesiąt w tej masie kilkunastu milionów
spraw rozpoznawanych w ciągu roku – należeć
mają do właściwości Izby Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych. To jest posunięcie nie tylko
ryzykowne ustrojowo, ale także całkowicie dysfunkcjonalne. Ryzyko ustrojowe polega na tym,
że tworzy się kolejne nadzwyczajne rozwiązanie,
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takie swoiste obejście zwykłych procedur sądowych, co oczywiście, muszę to powiedzieć, szczególnie razi wobec trybu powołania sędziów Izby
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, powodującego, że w określonej, być może znaczącej
puli spraw, rozpoznając takie wnioski – a wszystkie te wnioski mają być do tej jednej jedynej izby
kierowane – byliby oni skazani na orzekanie
w pewnym sensie w tej puli spraw także we własnej
sprawie, z naruszeniem fundamentalnej reguły,
że nikt we własnej sprawie sędzią być nie może,
nemo iudex in causa sua. Ale co gorsza dla samej
tej izby, o której w tej chwili mówimy, ten zabieg
legislacyjny czyni z niej w jakimś sensie kolejny obok Izby Dyscyplinarnej sąd wyjątkowy, sąd
szczególny.
Wreszcie liczba spraw, która może być w związku z tym i z takim przesądzeniem kwestii właściwości kierowana do Izby Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych, kreuje graniczące z pewnością ryzyko systemowej niewydolności. Czyli niezależnie od wszystkich argumentów merytorycznych,
bo przecież miała być to izba, której członkowie
będą się pochylali nad najpoważniejszymi sprawami, a tutaj okazuje się, że będą musieli rozpoznawać olbrzymie liczby wniosków incydentalnych,
bo to są również wnioski o wyłączenie sędziów,
z terenu całego kraju, jeżeli tylko te wnioski będą
oparte na tej podstawie, którą zacytowałem,
to naprawdę grozi zalewem wniosków w sprawach drobnych, wpływających do Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych.
O argumentach konstytucyjnych była mowa, nie
będę do nich wracał, ale postawię kropkę nad „i”.
Dochodzi jeszcze i ten argument, że to rozwiązanie po raz kolejny w żadnym razie nie przyspieszy
postępowań sądowych przed sądami, a wręcz przeciwnie, może je w bardzo dużej puli spraw w istotny sposób opóźnić, bo trzeba będzie przesyłać
akta sprawy z Rzeszowa, Szczecina, Białegostoku,
ze wszystkich zakątków kraju do Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, a potem odsyłać je z powrotem, podczas gdy obecnie właściwość należy do sądów osadzonych miejscowo.
Po tym wszystkim, co powiedziałem, proszę
państwa, dosyć oczywistym będzie dla państwa
stwierdzenie, że z najwyższym stopniem krytycyzmu należy również ocenić zmiany wprowadzone w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej
sędziego i to takiego sędziego, którego powinniśmy szanować i chronić, bo sędziego, któremu
leży na sercu treść art. 45 ust. 1 konstytucji. Proszę

państwa, w tym momencie mówię nie tylko o odpowiedzialności za działania kwestionujące istnienie
stosunku służbowego sędziego, skuteczność powołania sędziego lub umocowanie konstytucyjnego
organu Rzeczypospolitej Polskiej, ale także za te
nowe zadekretowane typy deliktów dyscyplinarnych o wysoce niedookreślonych znamionach,
w takiej postaci, zacytuję: „działania lub zaniechania mogącego uniemożliwić lub istotnie utrudnić
funkcjonowanie organu wymiaru sprawiedliwości” czy też „działalność publiczną niedającą się
pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów”, pod które to sformułowania
można podciągać naprawdę praktycznie nieograniczoną klasę zachowań, gdy nadto się zważy, że
ani pierwszy z tych typów, ani drugi z tych typów
wcale nie musi łączyć się z uchybieniem godności urzędu sędziego, gdyż to ostatnie przewinienie
dyscyplinarne, klasyczne przewinienie dyscyplinarne, pozostało jako odrębny typ przewinienia
dyscyplinarnego.
W dobie, kiedy wyeksponowanie słowa „konstytucja” jest wskazywane jako przejaw upolitycznienia, to – obawiam się – każda wypowiedź
sędziego, a może nawet wymowne milczenie sędziego i na sali rozpraw, i poza salą rozpraw, może
być poczytane za działalność publiczną niedającą
się pogodzić z zasadami niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Ale miarę tego, co z pojęciami
tymi jest zgodne, będzie wyznaczał przecież rzecznik dyscyplinarny i sąd dyscyplinarny. Ja, proszę
państwa, pamiętam o tym, o czym mówił w dniu
wczorajszym pan minister, tj. że będą decydowali sędziowie. A państwo z innych fragmentów już
uchwalonych ustaw wiecie, w jakim trybie i przez
kogo mianowani sędziowie. I to jest problem.
W moim przekonaniu to jest problem.
Ze względu na, proszę państwa, nieubłaganie upływający czas – pamiętam o nim, Pani
Marszałek – zasygnalizuję co do tej grupy rozwiązań przyjętych w ustawie grudniowej już tylko jeden problem.
W sytuacji, gdy sędziego, już zupełnie oficjalnie,
bo dotąd czyni się to nieoficjalnie, będzie można
karać naprawdę za wszystko, nawet za klasyczne czynności orzecznicze – klasyczne czynności
orzecznicze, przy których wykazanie oczywistej
i rażącej obrazy przepisów prawa nie będzie wcale
konieczne, dlatego że ta oczywista i rażąca obraza przepisów prawa… My to mamy, takie skazania już w tej chwili mają miejsce. Ale tam się to
odrywa od tych przesłanek, będzie więc można
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sędziego skazać, proszę państwa, np. za odroczenie rozprawy z uwagi na konieczność wystąpienia z pytaniem prejudycjalnym do Trybunału
Sprawiedliwości. Dlaczego tak mówię? Dlatego że
pamiętam, iż pani minister wczoraj powiedziała, że
jej zdaniem – i oczywiście miała w tym momencie
rację – nie będzie można ukarać za zadanie pytania prejudycjalnego. Na taką odpowiedź przecież
nikt się nie zdobędzie, nikt nie powie dziś otwarcie: tak, za zadanie pytania prejudycjalnego będzie
można ukarać. No, ale co z tego? Czy przypadkiem
takie odroczenie rozpoznania sprawy nie będzie
mogło być potraktowane – wobec tak gumowego
sformułowania tego przepisu, jakie się proponuje
– jako utrudnianie funkcjonowania organu wymiaru sprawiedliwości?
Proszę państwa, obawiam się również, że
w świetle tych nowych przepisów o wiele łatwiej
będzie można sędziów dyscyplinować za dokonywanie tzw. wykładni prokonstytucyjnej przepisów. To wcale nie musi się wiązać z odchodzeniem
od orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego,
bo czym innym jest całkowite odejście od orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, a czym innym
jest dokonywanie tzw. prokonstytucyjnej wykładni przepisów.
W świetle tego wszystkiego, o czym już powiedziałem, jawi się, proszę państwa, jedno jedyne,
ale moim zdaniem kapitalnej wagi pytanie: czy
nie powinniśmy zapomnieć o sądach i sędziach
wymierzających sprawiedliwość, kontentując się
rozmieszczeniem po gabinetach sędziowskich
urzędników, którzy będą posłusznie wykonywać
dyrektywy władzy wykonawczej? Pamiętajmy, że
konsekwentne wywieranie wobec sędziów tzw.
efektu mrożącego, starania o to, aby obsadzić stanowiska sędziowskie ludźmi uległymi czy tylko
przestraszonymi, traktowanie sądów – a tak to
jest ujmowane – jako terytorium do odwojowania,
do odwojowania od tych miazmatów komunistycznych, które są po tych sądach porozmieszczane…
A więc jeżeli traktuje się je jako terytorium do odwojowania, to w efekcie potem jako terytorium
podbite. I pamiętajmy, że takie działania to działania, owszem, szkodzące samym sędziom i sądom,
ale w pierwszym rzędzie to są działania na szkodę tych, którzy mają z tak traktowanymi sędziami
i sądami styczność, czyli działania szkodliwe dla
obywateli, dla społeczeństwa. Nie będzie bowiem
prawdziwym sędzią ktoś, kto zostanie poddany
presji i na każdym kroku myśleć będzie o ewentualnej karze za podpisane zarządzenie, za wydanie

postanowienia lub wyroku o określonym kierunku
lub za treść sporządzonego przez siebie uzasadnienia. Ten, kto jest poddawany takiej presji, nie
ma zapewnionych obiektywnych gwarancji niezawisłości. Ludzkie charaktery, proszę państwa, są
różne i noszona przez nas sędziów w sercach tzw.
niezawisłość wewnętrzna może nie wytrzymać
takiej próby ognia. W konsekwencji uchwalenie
ustawy w takim brzmieniu, który został państwu przedstawiony, należałoby nazwać, nawiązując do historycznych uwarunkowań, triumfem
woli, który jednak nie jest z pewnością triumfem
praworządności.
W formie kilkuzdaniowego sygnału chcę zwrócić państwa uwagę na to, w jak ekspansywny sposób rozwiązania ustawy grudniowej zmierzają do
minimalizowania wszelkich przejawów samorządności sędziowskiej. W tej mierze niezwykle
krytycznie należy ocenić rozwiązania proponowane w art. 28, 30, 33 i 35 prawa o ustroju sądów
powszechnych w tym nowym brzmieniu. Kilka
przykładów. Ustawa likwiduje kadencyjność i wybieralność znaczącej części składu kolegiów sądów
apelacyjnych oraz odpowiednio sądów okręgowych.
Sędziowie tracą dotychczasowe prawo wyboru koleżanek i kolegów do tzw. pozaprezesowskiej części kolegium. Kolegia składać się będą na szczeblu
apelacyjnym wyłącznie z prezesa sądu apelacyjnego
i prezesów sądów okręgowych z obszaru tej apelacji, a na szczeblu okręgu – z prezesa sądu okręgowego oraz prezesów sądów rejonowych z obszaru
tego okręgu, a więc wyłącznie z osób mianowanych przez ministra sprawiedliwości. Co więcej, tak
uformowanym organom powierza się m.in. prawo
opiniowania kandydatów na stanowiska sędziów
w sądach powszechnych wszystkich szczebli, odbierając tę kompetencję autentycznym organom samorządu sędziowskiego, tj. zgromadzeniom ogólnym.
Panie Senator, Panowie Senatorowie, smutkiem, i to smutkiem najgłębszym z możliwych,
powinien napawać fakt, że Polska, która ok. 30 lat
temu przystąpiła do Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka, wchodząc w struktury Rady Europy,
i zobowiązała się w związku z tym respektować orzecznictwo trybunału strasburskiego,
Polska, która ponad 15 lat temu wstąpiła do Unii
Europejskiej i zaakceptowała jurysdykcję wówczas
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, przemianowanego potem na Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, poprzez uchwalanie takich ustaw jak ustawa z grudnia 2019����������
r.�������
rozpoczęła, również w moim przekonaniu, marsz
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w przeciwnym kierunku, tak jakby przynależność
do struktur międzynarodowych nie miała dla
naszego społeczeństwa znaczenia.�������������
Smutkiem powinien napawać fakt, że tak marginalizowane
jest znaczenie art. 9 konstytucji, który nakłada na
Rzeczpospolitą obowiązek przestrzegania wiążącego ją prawa międzynarodowego.
Ale może stawianie takich tez jest nieuprawnione? Przypomnę zatem, w kontekście przedmiotu dzisiejszych obrad Wysokiej Izby, wyroki
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, trybunału nie luksemburskiego, tylko strasburskiego, z których wynika oczywistość wpływu obsady
sądów na realizację prawa do rzetelnego procesu,
a zatem i konieczność zapewnienia możliwości
kontroli prawidłowości tej obsady w toku procesu. To choćby słynna sprawa panów Henryka
i Ryszarda Urbanów przeciwko Polsce, w której
zresztą pełnomocnikiem państwa Urbanów był
nie kto inny tylko pan senator Cichoń, senator poprzedniej kadencji, a obecnie pan mecenas Cichoń.
Czy też wymaganie zapewnienia również sędziemu prawa do wypowiedzi, nawet krytycznych –
i to także pod adresem rządzących. Choćby sprawa
Kudeszkin przeciwko Rosji czy sprawa Baka przeciwko Węgrom. Dodajmy wreszcie, że w kontekście
realizacji prawa do sądu trybunał strasburski wypowiadał się również na temat zakazu przejmowania rad sądownictwa przez czynnik polityczny, np.
w sprawach Vołkov i Denisov przeciwko Ukrainie.
Poglądy wyrażone w tych, ale nie tylko w tych, bo
także w innych orzeczeniach ETPC, to nie są jakieś polityczne opinie polskich sędziów, to jest stała
i jednolita linia orzecznictwa ważnego trybunału
międzynarodowego. Rozumiem zatem, że Wysoka
Izba udzieli odpowiedzi także na pytanie, czy przestrzeganie np. tego typu orzeczeń ETPC może być
sędziom zabronione.
Jestem realistą, zdaję sobie zatem sprawę,
że nawet argumenty tej rangi mogą być – jeśli nie
w izbie wyższej, to po powrocie ustawy do izby niższej – odrzucone, gdyż taka będzie wola polityczna
większości parlamentarnej. Ale jako sędzia, jako
prawnik… Ale nie tylko jako sędzia, ale i jako prawnik mam obowiązek zapomnieć o wszelkich implikacjach natury politycznej i stawiać zagadnienie
w płaszczyźnie czysto prawnej, czyli tak oto: jeżeli
państwo do czegoś się na arenie międzynarodowej
zobowiązało, to czy nie powinno tych zobowiązań
szanować?
Niech państwo pozwoli sądom przedstawiać
Trybunałowi Sprawiedliwości Unii Europejskiej

pytania prejudycjalne, niech pozwoli stosować jego
orzecznictwo i prawo europejskie w ogóle, ale również niech po udzieleniu przez ten Trybunał odpowiedzi wyroków Trybunału nie lekceważy i nie
odczytuje zawartych w nich wskazań niezgodnie
z ich rzeczywistą treścią. Tu jeszcze raz nawiążę
do tego powtarzania, że w pkcie 133 wyroku ETPC
z 19 listopada ubiegłego roku zawarta jest myśl,
której tam po prostu nie ma. Jeżeli państwo będziecie chcieli, to wspólnie przeczytamy ten pkt 133.
Na sam koniec pozwolę sobie na refleksję dotyczącą mojego ukochanego Sądu Najwyższego,
w którym ciężko przepracowałem, proszę państwa,
ostatnie 29 lat. Nieuchronnie zbliża się koniec kadencji pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, pani
prof. Małgorzaty Gersdorf. Nie ma potrzeby przypominania, jakimi wydarzeniami kadencja ta była
naznaczona. Bez tego przypominania można jednak stwierdzić, że istnieją wątpliwości, czy art. 2
pkt 1 ustawy, nad którą debatuje Senat, nie stanowi
dla autorów wniesionego do Sejmu projektu jednego z najważniejszych elementów tej nowelizacji.
Oto po raz kolejny dokonuje się zmiany brzmienia
art. 13 ustawy o Sądzie Najwyższym, w którym uregulowano tryb wyboru i powołania pierwszego prezesa. Analizie tego przepisu poświęcono już wiele
uwagi i na łamach prasy, i w komisjach senackich.
Ja chcę przejść tylko do jednego, jedynego aspektu: niezależnie od tego, kto miałby zostać następcą
pani prof. Gersdorf na tym stanowisku – a sędziowie Sądu Najwyższego nie chcą tego postrzegać
jako kwestii politycznej, tak się bowiem sędziom
nie godzi – ważne jest, po pierwsze, to, aby ten
wybór był uczciwy, a po drugie, co równie ważne, aby kandydaci posiadali mandat zaufania płynący z wewnątrz sądu, całego Sądu Najwyższego,
a nie z jego części czy wręcz cząstki. A nowelizacja takie oczekiwania stawia pod wielkim znakiem
zapytania. Wystarczy spojrzeć na treść art. 13 §4
w nowym brzmieniu i odnotować systematycznie obniżany w treści tego przepisu próg kworum
zgromadzenia ogólnego, który dziwnym trafem
wynosi na koniec 32 osoby przy ponad 120 sędziach. Sędziowie powołani przez nową Krajową
Radę Sądownictwa sami mogą dopełnić kworum
zgromadzenia wyborczego. Tak, ustawodawca teoretycznie może tego typu rozwiązanie zadekretować, tyle tylko, że warto sobie postawić pytanie, czy
takie rozwiązanie nie stworzy pola do obaw, że niezależność Sądu Najwyższego od pionu władzy politycznej będzie w nowym układzie, tak to określę,
jakby nieco mniejsza, niż to ma miejsce obecnie.
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Rozumiem, że znów bez żadnych pozaprawnych intencji – chcę w to wierzyć, chociaż wiara
moja słaba jest – dodano w procedowanej ustawie
jawnie niekonstytucyjne, niezgodne z przepisami
konstytucji rozwiązanie art. 13a. Dlaczego? Dlatego
że wprowadzono nieprzewidzianą w ustawie zasadniczej instytucję p.o. pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego. Wiem, pomysł nie jest nowy. Pomysł
już został przetestowany, jak wiemy, ale to, że on
został przetestowany, wcale nie jest argumentem
za poprawnością takiego rozwiązania. Szanowni
Państwo, Konstytucja Rzeczypospolitej, ta wciąż
jeszcze obowiązująca konstytucja stanowi wyraźnie, że sądy i trybunały są władzą odrębną i niezależną od innych władz – mówi o tym art. 173,
stanowiący prawie że powtórzenie, wyrażający tę
samą myśl, od której zacząłem swoje wystąpienie,
cytując Konstytucję 3 maja – zaś sędziowie w sprawowaniu swojego urzędu są niezawiśli i podlegają
tylko konstytucji oraz ustawom; to z kolei art. 178
ust. 1. Podkreślam: najpierw konstytucji, ale również ustawom.
Sędziowie nie chcą, powtórzę, nie chcą, a nawet nie potrafią uprawiać polityki, to absolutnie
nie ich rola, ale niestety z sądownictwa zrobiono kwestię polityczną, a społeczeństwu chce się
wmówić, że sędziowie mają polityczne aspiracje
i że właśnie tym politycznym aspiracjom sędziów
mają zapobiec nieustanne zmiany w tzw. ustawach
ustrojowych, także w tej z grudnia 2019����������
r.�������
Co zatem po wejściu w życie tej ustawy zrobi polski sędzia, który stanie wobec dylematu: być posłusznym
konstytucji, prawu międzynarodowemu, prawu
europejskiemu, zgodnie z ich prawdziwą treścią
i duchem, i ponieść za to odpowiedzialność czy
też być posłusznym woli politycznej 2 pozostałych
władz ubranej w szaty ustawy i być może w psychicznym dyskomforcie, z przysłowiowo szeroko
zamkniętymi oczami, ale w sposób niezakłócony
w sensie fizycznym, pełnić nadal swój urząd? Ja,
proszę państwa, z uwagi na dobrodziejstwo, jakie
daje mi PESEL, nie stanę przed takim dylematem,
ale głęboko współczuję każdemu sędziemu, który
wobec takiego wyboru stanie. I każdy w swoim sumieniu będzie musiał dogłębnie rozważyć, za czym
się opowiedzieć, w którą stronę pójść.
Jestem głęboko przekonany, że za stworzenie
takiej sytuacji, za postawienie sędziów wobec tak
dramatycznych wyborów możemy – nie pierwszy
raz w historii – zapłacić jako społeczeństwo wysoką cenę. W trakcie Marszu Tysiąca Tóg, który
przeobraził się z marsza tysiąca w marsz tysięcy

tóg, usłyszałem z ust znakomitego, naprawdę doświadczonego sędziego, który jest już w stanie spoczynku – to bardzo ważne, bo nie jest to sędzia,
o którym można powiedzieć, że walczy jeszcze o jakieś swoje przywileje, że broni jakiegoś stołka, że
się kurczowo trzyma stanowiska – bardzo gorzkie słowa: możliwe nawet, że Sejmowi faktycznie
uda się tą ustawą zamknąć sędziom usta i porządek
znów zapanuje w Warszawie. Zaraz potem dodał
on jednak: przestrzegałbym przed zadowoleniem
z takiego scenariusza. I przypomniał przejmujący wers z Ewangelii wg św. Łukasza: „Powiadam
wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą”.
A wtedy ja przypomniałem sobie nie tylko te
słowa, którymi żegnałem się z państwem w grudniu 2017 r. – z częścią z państwa, ale, jak widzę,
z dużą częścią z państwa – te słowa o wolnych sądach i wolnych ludziach, lecz także krótki wiersz
wielkiego polskiego poety Adama Zagajewskiego
zatytułowany „Prawo” i poświęcony właśnie prawu. Tyle tylko, że temu prawu, które nazywamy
prawym prawem, a więc temu, które ucieleśnia
ideę sprawiedliwości. Końcowe wersy utworu
Zagajewskiego brzmią: „[…] to ono, / wytrwałe jak
sprężyny zegarów / na zamkowych wieżach, dźwiga / i wzmacnia ramiona wolnych ludzi”.
Panie i Panowie, ja także jestem dziś przekonany, że jakiekolwiek byłyby dalsze losy tej ustawy, to
w sercach i umysłach polskich sędziów przetrwa
wiara w to, że prawe prawo jest jak sprężyny zegarów na zamkowych wieżach i że właśnie to prawe
prawo dźwiga i wzmacnia ramiona wolnych ludzi.
Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Stanisław Karczewski)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Ja jeszcze zostaję do dyspozycji, Panie Marszałku,
tak?)
Tak, tak, bardzo proszę, Panie Sędzio. Dziękuję
bardzo, Panie Prezesie, Panie Sędzio.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do zaproszonego gościa związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Mam już listę osób zapisanych do zadania
pytania.
Pan senator Sławomir Rybicki, bardzo proszę.
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SENATOR
SŁAWOMIR RYBICKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, dziękuję za taką wnikliwą analizę ustawy, którą ja, jako polityk, mogę nazwać, tak
jak publicyści, kagańcową bądź represyjną.
Chciałbym zapytać pana prezesa… Wczoraj
podczas debaty wielokrotnie padały ze strony senatorów i też niektórych ministrów sformułowania,
że Polska ma prawo do własnego modelu sądownictwa. Chciałbym zapytać pana prezesa, jakimi
cechami będzie się charakteryzować taki model
sądownictwa, jeżeli wejdzie w życie ustawa, o której dzisiaj rozmawiamy, ale też w kontekście wcześniej wprowadzonych do obrotu prawnego ustaw
o Sądzie Najwyższym, o ustroju sądów powszechnych, o KRS…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Chce
pan, Panie Sędzio…)
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Obojętnie.)
…ale też w kontekście pozycji ustrojowej, jaką
ma w tej chwili Trybunał Konstytucyjny, i jego roli
w tym ustroju. Wcześniejsze ustawy o prokuraturze, ustawa zwana inwigilacyjną… Jak w całokształcie tych wszystkich dokonań obecnego rządu ten
model będzie można opisać, na ile on się będzie
różnić i w jaki sposób od modelu kształtowanego
przez ostatnie 30 lat, do momentu, kiedy weszły
pierwsze ustawy, które, że tak powiem, pseudoreformowały wymiar sprawiedliwości i ustrój sądownictwa? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Mam odpowiadać?)
No, umówmy się, że 3 osoby i odpowiedzi…
Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Zdrojewski. Bardzo proszę.
SENATOR
BOGDAN ZDROJEWSKI
Chciałem panu prezesowi podziękować, ale nie
zrobię tego, bo spodziewam się takiego samego
wniosku jak przy prośbie à propos braw.
Mam 4 pytania. Pierwsze: czy ta nowela nie
narusza art. 178 konstytucji? Mówię tutaj o tym

i pytam wprost, czy ustawa w takim brzmieniu,
w tej formie nie odnosi się wprost do art. 178, czyli do niezawisłości sądów. Czy, krótko mówiąc, nie
ma tu sprzeczności?
Drugie pytanie dotyczy kwestii, o której pan
prezes powiedział, że nie zdąży jej poruszyć. Czy
rzeczywiście sędzią jest sędzia, który jest powoływany po raz pierwszy w formule z wadą prawną,
która wynika z art. 179? Mówię o prezydencie i KRS.
Trzecie pytanie. Czy Izba Dyscyplinarna, która
orzeka jak sąd, choć sądem nie jest, wydaje decyzje, które wpływają na losy poszczególnych sędziów
skarżących się w chwili obecnej m.in. do TSUE…
Jakie mogą być losy tych orzeczeń, jakie mogą być
ich konsekwencje? Pytam, bo patrzę na ich liczbę.
Ostatnie pytanie związane jest z takim przekazem przedstawicieli rządu, że w Europie istnieją
podobne rozwiązania. Ja chciałbym zapytać, czy
w Unii Europejskiej są przypadki takich rozwiązań,
jakie proponuje ta nowelizacja? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Razem będzie już 5…)
W takim razie bardzo proszę.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Panie Prezesie, bardzo proszę o odpowiedzi.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Pan senator Rybicki pytał o model…
(Senator Sławomir Rybicki: Wczoraj padało
sformułowanie, że Polska ma prawo do własnego
modelu…)
Tak, już pamiętam.
(Senator Sławomir Rybicki: Czym się będzie
charakteryzować ten model? Pytam, bo patrzę na
całokształt wszystkich zmian ustrojowych w sądownictwie, w wymiarze sprawiedliwości etc.)
Już odpowiadam na pytanie. Chcę jeszcze tylko – dziękując panu senatorowi Zdrojewskiemu,
że uszanował moją prośbę na tej płaszczyźnie, bo
rzeczywiście przeciwko temu bym zaprotestował
– powiedzieć, że będę odpowiadał na pytania wyłącznie na płaszczyźnie prawnej. Nie będę nawiązywał do żadnych aspektów politycznych. Chociaż
jest to czasem bardzo trudne, postaram się przestrzegać tego rygoru.

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

182
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Zacznijmy, Panie Senatorze, od tego, że samo
stwierdzenie, że każde z państw członkowskich ma
prawo do kształtowania swojego modelu sądownictwa, to jest teza słuszna. Tak jest, każde z państw
we własnym zakresie może kształtować model, ale
pod jednym jedynym warunkiem, mianowicie takim, że ten model utrzyma się w uniwersalnych,
przyjętych przez wspólnotę europejską kanonach
wartości. To nie jest tak, że nie ma żadnego uniwersalnego modelu. Nie ma uniwersalnego modelu co
do liczby instancji, co do szeregu innych rozwiązań
technicznych.
Była mowa w pewnym fragmencie debaty, jeśli
dobrze pamiętam, wczoraj, o tym, że ministerstwo
zamierza ewentualnie spłaszczyć strukturę sądów,
przejść ze struktury trzyinstancyjnej na strukturę dwuinstancyjną. To wszystko dotyczy właśnie
modelu, który państwo ma prawo sobie ukształtować. Tyle tylko, że wolno mu to czynić z nienaruszaniem podstawowych wartości, a do kanonów,
na których oparta jest wspólnota nie gospodarcza,
tylko wspólnota wartości państw Unii Europejskiej,
należy m.in. niezależność sądów i niezawisłość sędziów. I jeżeli ten model byłby tak kształtowany,
że tych wartości by nie naruszał, to oczywiście,
mam taką nadzieję, sędziowie by nie protestowali. Pewnie i społeczeństwo, i państwo byście
nie widzieli w tym niczego złego. Kiedy jednak te
wartości są zagrożone, to wtedy wchodzimy w tę
sferę, której, jak rozumiem, dotyczy pytanie pana
senatora.
Teraz już będę musiał być bardziej oględny
w swoich sformułowaniach i powiem tak: w moim
przekonaniu zbliżyliśmy się już niebezpiecznie
do owej czerwonej linii, czerwonej granicy, która
oznacza naruszenie tych wspomnianych wartości, czego świadectwem jest chociażby stanowisko Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z dnia 19 listopada ubiegłego roku – ja powołuję się
tu na orzeczenie sądowe – a gdyby ta ustawa została uchwalona, to w mojej ocenie, i jestem o tym
głęboko przekonany, tę czerwoną barierę byśmy
przekroczyli, i to w bardzo niebezpieczny sposób. Jeżeli pan senator będzie jeszcze dopytywał
o szczegóły, to będę starał się równie oględnie również w ich sprawie odpowiedzieć.
Jeżeli pan senator Zdrojewski pozwoli, to zacznę od końca, bo tak sobie zapisałem te kwestie.
Najpierw problem związany z tezą, że przecież
nic się nie dzieje, bo przepisy o charakterze dyscyplinarnym, które są do ustawy wprowadzane,
są podobne, a nawet – padają takie twierdzenia

– w niektórych wypadkach wręcz zbieżne z rozwiązaniami znanymi z ustawodawstw innych
krajów. Trzeba powiedzieć sobie jasno – ja to zasygnalizowałem we wstępnej części swojego wystąpienia zasadniczego – że nie jest istotne brzmienie
przepisu, samo brzmienie. Istotne jest to, jak ten
przepis w danych uwarunkowaniach kulturowych,
w uwarunkowaniach prawnych określonego systemu prawnego jest odczytywany czy jak może być
odczytywany, np. w związku z tym, w jakim okresie historycznym – wczoraj padło takie stwierdzenie – czy na jakim określonym etapie rozwoju
został on sformułowany. On może się kompletnie
nie sprawdzać w innych uwarunkowaniach, na innym etapie. Ale, co najistotniejsze, bardzo ważne
jest to, jakim otoczeniem – prawnicy to nazywają
otoczeniem normatywnym, czyli chodzi o cały zespół przepisów – jest on obudowany.
Ja zaraz użyję konkretnego przykładu. Pan minister Kaleta bardzo często odwołuje się do art. 10
i do tłumaczenia, że ten art. 10 jest praktycznie
wiernym odpowiednikiem… Zresztą pan minister
zamieścił w tzw. mediach społecznościowych dokonane w ministerstwie tłumaczenie tego przepisu.
I ja, proszę państwa, potwierdzam: to jest tłumaczenie wierne, wierne – tak trzeba to określić.
Ja nawet, żeby przybliżyć to zagadnienie państwu
nieprawnikom, zacytuję, jak to brzmi: „Sędziom
zabrania się demonstrowania wrogości wobec
zasady działania lub formy Rządu Republiki, jak
również wszelkich wystąpień o charakterze politycznym”… Tylko że, Panie Ministrze, tam, w tym
samym przepisie, dalej jest powiedziane tak: „niezgodnych z ograniczeniami związanymi z pełnioną
przez nich funkcją”. I państwo byli informowani,
o ile wiem, na spotkaniach różnego rodzaju zespołów, m.in. przez świetnego specjalistę, pana
prof. Laurenta Pecha, o tym, w jakich uwarunkowaniach to funkcjonowało – wiemy, w którym roku
ten przepis był we Francji uchwalany – i o tym, jak
on dzisiaj funkcjonuje… albo w ogóle nie funkcjonuje, z uwagi na to… Jeszcze raz zacytuję końcówkę:
„wystąpień o charakterze politycznym, niezgodnych z ograniczeniami związanymi z pełnioną
przez nich funkcją”. No i tu jest istotne właśnie to,
o czym państwo byli informowani: tam sędziowie
mogą należeć do partii politycznych, do związków
zawodowych etc., etc.
Proszę państwa, ja też, jeżeli państwo mnie prywatnie zapytacie, absolutnie nie jestem zwolennikiem tego, żeby polski sędzia mógł należeć do partii
politycznej. To nie chodzi o to, żebym ja chciał, żeby
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było tak jak we Francji, tylko ja państwu chcę unaocznić, jak to jest, że tam ten przepis nikogo nie
razi i nie jest oceniany przez wspólnotę międzynarodową jako przepis zagrażający praworządności, a taki sam przepis, praktycznie kalka tamtego
przepisu, może zagrażać praworządności w innym
otoczeniu normatywnym. A jest poza wszelkim
sporem, że trybunały międzynarodowe, zarówno
trybunał luksemburski, jak i trybunał strasburski,
nakazują badać to, co w naszym języku nazywamy
praworządnością, a w języku społeczności międzynarodowej jest wyrażane takim szerokim terminem rule of law… że nakazują badać całokształt
uwarunkowań, a nie treść każdego przepisu odrębnie. To po pierwsze. Po drugie, nakazują badać
nie to, jaki jest tekst, ten rząd literek, tylko jaką
normę w określonych warunkach jakie organy, np.
czy zwykła kontrola sądowa… czy zwykłe sądy, czy
wyłącznie sądy dyscyplinarne, mogą z tego rzędu
literek wyprowadzać. Bo prawo, proszę państwa,
to nie jest suchy tekst ustawy, prawo to nie są te literki zawarte w przepisach. Prawo to jest dopiero
odkodowana norma prawna.
I ostatnie porównanie. To jest, proszę państwa,
trochę tak, że mamy jakiś klub piłkarski, w którym
jest po prostu słaby gracz, gracz, który naprawdę może narobić dużo krzywdy na boisku, ale jak
on gra w otoczeniu 10 solidnych, dobrych graczy,
to my nie widzimy słabości tego gracza, on się, że
tak powiem, utrzymuje w tej kadrze. Jednak jak
my otoczymy tego gracza 10 takimi jak on, to istnieje straszne zagrożenie, że ta drużyna po prostu
nie będzie dobrze grała. To tyle odnośnie do tych
uwarunkowań co do niemożności takiego prostego
przeklejania z systemu do systemu nawet równobrzmiących rozwiązań.
Izba Dyscyplinarna – teoretyczne zagrożenia.
Proszę państwa, przecież państwo możecie to wyczytać w pewnym zakresie samoistnie z orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z dnia 19 listopada ubiegłego roku, ale już w sposób zupełnie dosłowny z orzeczenia sądu, tzw. sądu
odesłania, bo jak państwo wiecie, w wyniku tego
pytania prejudycjalnego trybunał luksemburski
nakazał Sądowi Najwyższemu zastosować tzw. test
niezawisłości, bardzo ściśle określając kryteria, jak
ten test ma być stosowany, i Sąd Najwyższy tego
dokonał. No, doszedł do takiego przekonania, jakie
zostało wyrażone w wyroku z 5 grudnia.
Na marginesie chcę powiedzieć, bo nie wiem,
czy do państwa ta wiadomość dotarła, że w dniu
wczorajszym zapadły 2 kolejne orzeczenia, też

wydane przez tzw. sąd odesłania, czyli izbę pracy Sądu Najwyższego, w związku z 2 kolejnymi
pytaniami prejudycjalnymi, i oba te orzeczenia
zmierzają dokładnie w tym samym kierunku,
co orzeczenie z dnia 5 grudnia.
I to są te niebezpieczeństwa, o które pan senator pyta. Ale istnieje kolejne zagrożenie. Istnieje
zagrożenie… Ja nie chcę w najmniejszej mierze
tego robić, bo nie jestem do tego upoważniony
i nigdy jako prawnik tego nie czynię, gdyż szanuję dopiero orzeczenia, które zapadły. Ale nie możemy abstrahować od tego, że jest już w tej chwili
złożona skarga, skarga Komisji Europejskiej, a nie
pytanie prejudycjalne któregokolwiek z polskich
sądów, dotycząca całego systemu tzw. postępowania dyscyplinarnego, czyli tego nie tylko związanego z samą Izbą Dyscyplinarną. No i, co więcej,
że w związku z różnymi wydarzeniami z ostatnich
dni… znów chyba nie potrzeba w tym miejscu nawiązywać do drobiazgów… 2 dni temu została
zakomunikowana przez panią komisarz Jourovą
informacja, że Komisja Europejska wystąpi o wydanie tzw. postanowienia zabezpieczającego, mającego polegać na tzw. zamrożeniu działania Izby
Dyscyplinarnej. Oczywiście ja nie wiem, jak ten
wniosek potraktuje TSUE, przyznaję, nie wiem.
Ale jeżeli TSUE ten wniosek by uwzględniło, no
to wtedy dopiero by powstał bardzo poważny problem. Ten problem polegałby nie tylko na tym,
jak traktować ewentualną działalność tego organu mimo orzeczenia zabezpieczającego, tak to
określmy – chociaż chcę wierzyć, że do tego nie
dojdzie, bo chcę wierzyć, że każdy prawnik wie,
że jak zapada orzeczenie, to to orzeczenie należy
szanować. I jeżeli to orzeczenie byłoby szanowane, to wtedy problem jest mniejszy, gdyby nie było
szanowane, to robi nam się naprawdę bardzo poważna historia. Co więcej, chodzi o to, jak to ewentualnie będzie rzutowało na orzeczenia, które już
zapadły. W tej chwili byłoby to teoretyzowanie. Ale
jeżeli pan senator sobie życzy, to znów, na płaszczyźnie czysto prawnej… Gdyby z tego wynikało,
że TSUE uznaje, że tak powiem – a to wszystko
będzie zależało od motywów orzeczenia TSUE
– że powinny być wyciągane konsekwencje np. ze
stwierdzenia, że to nie jest sąd w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, również wstecz, to trzeba by
było się wtedy zastanawiać nad jakąś procedurą
tzw. wznowieniową w stosunku do tych orzeczeń.
To są naprawdę bardzo poważne kłopoty i dlatego nazwałem to chaosem prawnym, bo wtedy
byłby chaos prawny. Więcej mógłbym powiedzieć
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w momencie, kiedy będę znał np. treść orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Może jeszcze tylko jeden jedyny element z tym
związany, mianowicie ten, że to orzeczenie, gdyby zapadło – to jest banał, to jest stara prawda, ale
musimy tę prawdę powtarzać, bo to jest strasznie
ważna prawda – będzie skierowane do wszystkich
organów, nie tylko do władzy sądowniczej, która
wtedy będzie musiała sobie z tym jakoś poradzić,
ale również do władzy ustawodawczej i do władzy
wykonawczej, i wtedy wszyscy staniemy… Mam
nadzieję, że polscy prawnicy wtedy już naprawdę nie będą szukali jakichś dróg, no, powiedzenia,
że nic się nie stało, może jeszcze jakoś to pociągniemy i może się tym na razie nie będziemy specjalnie
przejmować, a zobaczymy, co będzie w przyszłości. Wtedy już nie ma co patrzeć, co będzie w przyszłości, bo każdy dzień może wtedy tylko, w mojej
skromnej ocenie, pogarszać sytuację, również pod
względem tzw. ilościowym.
O art. 178 konstytucji pan senator pytał. Z mojego wystąpienia jasno wynikało, że tak, moim
zdaniem jest tu zagrożenie, w paru wątkach
w trakcie mojego wystąpienia taka teza się przecież przewijała.
To chyba wszystkie pytania. Czy było jeszcze
jakieś, przepraszam?
(Senator Bogdan Zdrojewski: Jeszcze sędzia,
pierwsze powołanie a tryb jego powołania z tą wadą.)
Już, już, już. Proszę państwa, oczywiście, można
powiedzieć w ten sposób: w ustawie my regulujemy
– no, takie jest stwierdzenie – wyłącznie ustawową
definicję sędziego, a tryb powołania to jest art. 179
konstytucji i w związku z tym to są 2 oddzielne,
niekolidujące ze sobą byty. Tylko, proszę państwa,
ja zadaję bardzo proste, logiczne, podstawowe pytanie: jak można zdefiniować kogoś – w tej chwili
abstrahuję od tego, czy to ma być definicja sędziego, czy definicja jakiegoś innego funkcjonariusza
– jeżeli się całkowicie abstrahuje od trybu jego
powołania? Jeżeli w trybie powołania jest mowa
o konieczności współdziałania 2 organów przy
powołaniu danej osoby na stanowisko sędziego
– bo ten związek jest dodatkowo immanentny, integralny, moglibyśmy jeszcze szeregu innych określeń i przymiotników użyć – to przecież z definicji
nie może wynikać… A jak chodzi już o samą definicję, to ten drugi czynnik decydujący o prawidłowości trybu w ogóle nie jest brany pod uwagę.
A więc naprawdę powstaje tak poważne pytanie, które… To jest kolejna wiadomość dla
państwa, przecież już oficjalna. To znalazło się

u fundamentów pytania prawnego, które w dniu
wczorajszym skierowała do połączonych izb pierwsza prezes Sądu Najwyższego. Czyli to nie jest kwestia moich wątpliwości, to nie jest już w tej chwili
kwestia wątpliwości kilku sądów, które wystąpiły
z tzw. konkretnymi pytaniami prawnymi, w konkretnych sprawach odnosząc się do statusu sędziów, którzy co prawda, z pełnym szacunkiem
dla pana prezydenta i prerogatywy pana prezydenta… Oni odebrali nominacje z rąk pana prezydenta,
ale przeszli przez ten tryb, co do którego są podnoszone wątpliwości z uwagi na rozbieżną interpretacje art 187. Czyli wracamy do tego problemu,
czy rządzą literki i nic nas więcej nie obchodzi, czy
też liczy się wykładnia historyczna. Miejmy świadomość, że przecież z protokołów rozmów przy
Okrągłym Stole i obrad komisji konstytucyjnej jednoznacznie wynika, że tak naprawdę funkcjonalnie, celowościowo chodziło o to – pomimo tego, że
nie ma kropki nad „i” w przepisie art. 187 konstytucji – żeby ta tzw. sędziowska, czyli pozaurzędnicza
część Krajowej Rady Sądownictwa składała się nie
tylko z sędziów i była nie tylko emanacją tego, że…
No właśnie, to jest ten dodatkowy czynnik, już
nie konstytucyjny, tylko na gruncie zwykłej ustawy.
Jakaś grupka sędziów złożyła podpisy – nie wiemy,
jaka grupa i jakie podpisy – pod tzw. listami poparcia, ale od tego nawet w tej chwili abstrahuję. Czy
w ogóle nie chodzi o to, żeby nadto ta grupa była
wybierana przez sędziów, a nie przez czynnik – no,
nie chcę w tej chwili mówić „polityczny”, chociaż
ciśnie się to na usta – pochodzący z innej władzy,
z władzy ustawodawczej? Czy to właśnie nie narusza trójpodziału władzy? Ja chcę nadal wierzyć, że
to była nieprecyzyjnie wyrażona myśl, chcę w to
wierzyć, ale w dniu wczorajszym pan minister powiedział o tych naszych sędziach i o tych waszych,
których będziecie powoływać, jak wy dojdziecie do
władzy. Proszę państwa, dla mnie jako sędziego,
niezależnie od tego, kto by to powiedział… Gdyby
ktokolwiek z państwa, z opozycji, z jakiejkolwiek
innej partii politycznej, taką samą myśl wyraził, dla
mnie byłoby to równie dramatyczne. Ja nie chcę,
po prostu nie chcę rozumować w takich kategoriach, że mamy czy będziemy mieli w Polsce waszych i naszych sędziów. To jest dla sądownictwa
największy dramat, jaki się może zdarzyć. I to jest
odpowiedź na pana pytanie, z taką mocną kropką
nad „i”, Panie Senatorze.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Już
kropka, tak?)
Tak, dziękuję bardzo.
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WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dobrze, dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.
Bardzo proszę.
SENATOR
AGNIESZKA KOŁACZ-LESZCZYŃSKA
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, Panie Sędzio!
Ja mam pytanie dotyczące tej wartości największej, która miała lec u podstaw zmiany całego systemu wymiaru sprawiedliwości i którą w 2015 r.
tak mocno podkreślano. Chodzi o zwykłego obywatela, o zwiększenie jego bezpieczeństwa, o zwiększenie jego ochrony, o to, że czas rozpatrywania
spraw miał się skrócić. Pytam o to, czy te działania, które miały miejsce w ciągu tych kliku lat…
Myślę tutaj – i muszę to powiedzieć – o upolitycznieniu Trybunału Konstytucyjnego, upolitycznieniu Krajowej Rady Sądownictwa, upolitycznieniu
prokuratury, a na końcu, choć wiem, że to nie jest
koniec całego tego cyklu, o tej ustawie represyjnej. Czy te działania w jakikolwiek sposób i chociaż przez moment rzeczywiście wynikały z troski,
prawdziwej troski o zwykłego obywatela, o zwykłego człowieka? Czy te postępowania rzeczywiście
się skróciły, czy koszty w jakiś sposób zostały obniżone? Bo takie były założenia zmian całego tego
system, które w 2015 r. przez ministerstwo zaczęły
być procedowane i związku z którymi w tej sytuacji
w tej chwili jesteśmy.
I drugie pytanie. Czy rzeczywiście przed rokiem 2018 nie było żadnego mechanizmu, który
w jakikolwiek sposób oceniałby czy dyscyplinował
sędziów? Czy rzeczywiście dopiero te przepisy, te
represyjne przepisy to zmienią i rzeczywiście to
w tej chwili się dopiero stanie? Bardzo proszę o odpowiedzi na te pytania.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Pani Senator…)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Czy pan sędzia decyduje się w tej chwili…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
A, przepraszam.)

Tak? Bardzo proszę.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Tak chyba będzie łatwiej, Panie Marszałku.)
Proszę uprzejmie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Zacznę od drugiego pytania, bo wszyscy je bardziej mamy w pamięci. Proszę państwa, no naprawdę… Teza, że przed 2018 r. sędziowie byli
całkowicie bezkarni, dla wszystkich tych, którzy
znają realia działania polskiego sądownictwa,
znają realia ustawowe, rozwiązania normatywne,
jest… Nie chcę używać mocnych słów, ale naprawdę
jest oderwana od rzeczywistości, tak to określmy.
Po pierwsze, oczywiście, że była odpowiedzialność
dyscyplinarna. Jak trzeba było, to – w mojej ocenie – surowa, a jak chodziło o drobniejsze przewinienia dyscyplinarne, to łagodniejsza. To wcale nie
znaczy – chcę to od razu zaznaczyć – że ja osobiście zgadzam się z wszystkimi orzeczeniami, które
w tamtym okresie zapadały, tak samo jak nie zgadzam się z niektórymi orzeczeniami, które wydaje
Izba Dyscyplinarna, ta, która została uznana za sąd
niespełniający warunków regulacji europejskich.
Z niektórymi orzeczeniami tej izby nie wchodziłbym w polemikę, absolutnie. Proszę państwa, oczywiście, że zdarzały się również w przeszłości…
Ale jestem równie mocno przekonany, że zdarzałyby się w przyszłości, gdyby Izba Dyscyplinarna
nadal działała w takim samym, nienaruszonym
statusie, jak działała dotąd, orzeczenia całkowicie
nietrafione.
Powiem państwu, proszę bardzo… Wczoraj
był przywoływany na tej sali przykład owego sędziego, który nie tyle uniknął odpowiedzialności
w ogóle, co uniknął jednej jedynej, która również
w moim przekonaniu była odpowiedzialnością
zasadną, a mianowicie złożenia z urzędu za to,
że dopuścił się kradzieży. Ja mogę państwu powiedzieć, jakie były losy tej sprawy. Te wszystkie
orzeczenia są publikowane, co roku były wydawane roczniki. To jest publicznie dostępne w bibliotece, można było kupić w księgarniach roczniki
wszystkich orzeczeń najwyższego sądu dyscyplinarnego, który działał w specjalnie wydzielonym
Wydziale VI, dyscyplinarnym, przy Izbie Karnej
Sądu Najwyższego. I znam m.in. tamto orzeczenie.
Sąd pierwszej instancji wydalił tego sędziego, Sąd
Najwyższy – w moim głębokim przekonaniu niesłusznie – zmienił wyrok i wymierzył niezwykle
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surową karę grzywny, jeśli dobrze pamiętam, przekraczającą co najmniej kilkadziesiąt razy czy, nie
chcę przesadzić, może nawet kilkaset razy dolegliwość majątkową, która by spotkała szeregowego
obywatela. Uzasadnił to tak, że jednak aż usunięcie z urzędu przeczyłoby zasadzie równości wobec
prawa, skoro… No, tam chodziło o wykroczenie,
to z uwagi na wartość tego przedmiotu. I że
w związku z tym wystarczy wymierzyć tak niezwykle surową, o wiele surowszą niż w przypadku
zwykłego obywatela, karę majątkową. Ja oczywiście
uważam, że niesłusznie, bo nawet jak sędzia dokona zaboru 10 zł, to nie powinien być sędzią.
Proszę państwa, ja nie chcę tego wątku rozwijać, bo dla mnie jest to tak oczywiste jak… Tylko,
proszę państwa, wypadków jednostkowych… A jakbyście państwo przestudiowali te zbiory orzeczeń,
tobyście państwo zobaczyli, że jest jedno takie orzeczenie. A czy to znaczy, że teraz się takie orzeczenia
nie zdarzają? Ja np. byłem zbulwersowany jednym
z orzeczeń wydanym już w tym ostatnim okresie,
w okresie dobrych sądów dyscyplinarnych, że tak
to określę, mianowicie orzeczeniem wymierzającym stosunkowo łagodną karę za umyślne… Jeśli
dobrze pamiętam, dotyczyło to prokuratora, pewnie pan minister będzie pamiętał lepiej ode mnie.
Chodziło o karę za tzw. drinking and driving. Ale to
jest przestępstwo umyślne. Nie za nieumyślny wypadek drogowy, bo to nie o to chodzi, tutaj jest naprawdę problem, bo to często może w ogóle nie być
występek dyscyplinarny. Ale przecież prowadzenia
w stanie nietrzeźwości dopuszczamy się umyślnie.
No i nie zapadła kara wydalenia, złożenia z urzędu.
A ja sam wydałem orzeczenie, proszę państwa,
kilka lat temu, w którym stwierdziłem, że jeżeli
sędzia dopuści się, orzekając… Bo my wszyscy
orzekaliśmy, sędziowie karni, w sprawach dyscyplinarnych. Zresztą zaraz o tym powiem, bo bardzo
ważne jest też to, w jaki sposób były wyznaczane
składy. Wydałem orzeczenie, z którego jednoznacznie wynikało – i ono zostało opublikowane nie tylko
w tym zbiorze, ale także w oficjalnym zbiorze, który wydaje Sąd Najwyższy, uznając pewne orzeczenia za wiodące, za kamienie milowe orzecznictwa
– że sędzia, który dopuści się występku umyślnego,
powinien być karany złożeniem z urzędu. No i co?
No, tej izbie też się zdarzają tego typu orzeczenia
odbiegające od tego typu tez, dla mnie oczywistych,
tylko że ja z tego nie wyprowadzam żadnych kategorycznych wniosków, bo jednostkowe wypadki nie mogą upoważniać do uogólnień, że w ogóle
nie było odpowiedzialności.

Proszę państwa, a może państwa zainteresuje to, jak były wyznaczane składy. Otóż składy do
każdej sprawy dyscyplinarnej sędziego były wyznaczane za pomocą żelaznej reguły losowości. Jeden
jedyny warunek był taki, że z uwagi na znajomość
procedur musi przewodniczyć sędzia karnista
– i był w związku z tym odrębnie losowany – ale
pozostali byli losowani z całego Sądu Najwyższego:
i z Izby Cywilnej, i z Izby Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych, i z Izby Karnej. Ja uważam, że taka
zasada losowości w o wiele większym stopniu zapewniała coś, co moglibyśmy nazwać takim… no,
naprawdę niezamykaniem się w ciasnym kręgu,
tak to określmy, np. 10 wybranych, którzy powinni
dostąpić tego najwyższego stopnia zaufania i którzy jako jedyni byliby w stanie wydawać prawidłowe wyroki w postępowaniach dyscyplinarnych.
Można byłoby ten wątek, Pani Senator, kontynuować, ale myślę, że otrzymała pani odpowiedź na
swoje pytanie.
Można również, proszę państwa, zerknąć
do statystyk i sprawdzić – przecież te statystyki
są prowadzone – ile było np. kar najsurowszych,
ile było kar innego rodzaju. Można również, proszę
państwa, zerknąć do statystyk, przecież są prowadzone statystyki: np. ile było kar najsurowszych,
ile było kar innego rodzaju. Wreszcie można zerknąć również do statystyk, czy były orzeczenia,
a jeśli tak, to jakich występków dyscyplinarnych dotyczyły, jednocześnie połączonych z wypełnieniem
ustawowych znamion przestępstwa tym samym
czynem, które uchylały immunitet sędziowski.
Proszę państwa, przecież to jest jawna nieprawda,
że sędziowie nie odpowiadali karnie. Odpowiadali
karnie. Uchylano immunitety. A teraz się opowiada o tym w ten sposób, jakby do 2018 r. w ogóle
nie istniała odpowiedzialność dyscyplinarna
sędziów. Ja myślę, że bardzo ciekawe byłyby
– i mam nadzieję, że kiedyś zostaną zrobione
– badania statystyczne pokazujące strukturę
skazań i strukturę kar orzekanych w określonych
przedziałach czasowych. O, tak to określmy.
Drugie pytanie dotyczyło…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
Dotyczyło zwykłego obywatela i tych wszystkich
zmian, w jakim stopniu miałyby naprawić jego bezpieczeństwo, ochronę…)
To jest pytanie rzeka. Pani Senator, to jest pytanie rzeka. Oczywiście… To znów nie jest moja
opinia, to można po prostu wyczytać ze statystyk,
nawet ze statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości.
To, jak kształtuje się okres… W slangu prawniczym
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nazywamy to zaległością, odkładalnością z roku na
rok. Wczoraj na tej sali nawiązano tylko do jednej,
jedynej kategorii spraw. Ja nie przeczę, być może
w tej jednej kategorii spraw, która została podana za przykład, rzeczywiście coś drgnęło i zmierza
w lepszym kierunku. No, ale jest cała gama innych
spraw, proszę państwa, w związku z którymi – tak
wynika z oficjalnych statystyk ministerstwa i mam
nadzieję, że nikt tutaj nie zaprzeczy, bo liczby
nie kłamią – zaległości po prostu urosły. Czyli nic
nie ruszyło do przodu, tylko mamy do czynienia
z jeszcze gorszą sytuacją.
Nie odpowiem pani na pytanie z bardzo oczywistej przyczyny, mianowicie nie jestem psychologiem, który wkracza w umysły innych osób. Czy te
wszystkie posunięcia dokonywane na przestrzeni
ostatnich lat były dokonywane z dobrą, czy ze złą
wolą? Ja cały czas mówię: zawsze przyjmuję działanie z dobrą wolą, co wcale nie znaczy, że działania
z dobrą wolą przynoszą dobre rezultaty. Czasem
działa się z najlepszą wolą, a rezultaty są fatalne.
Notabene czasem jest tak, że działa się ze złą wolą,
a akurat trafi się dobry rezultat, co niewątpliwie
rzadziej się zdarza. Ja nie chcę zakładać złej woli,
ale chcę stwierdzić, że to nie były dobre 4 lata dla
sądownictwa.
Sięgnę do przykładu, który jest mi najbliższy.
Jak mówię, ja się nie znam np. na komornikach,
nie znam się na postępowaniach w zakresie nieruchomości itd., ale uważam, że po tych 45 latach
pracy trochę się znam na sprawach karnych, procedurze karnej. Przykładowo, proszę państwa, jak
mogło przynieść dobre rezultaty takie oto działanie, w ramach którego na przestrzeni tylko ostatnich lat – tylko tego jednego przykładu użyję, ale on
jest bardzo znamienny, może państwu unaoczni,
w czym tkwi problem – na przestrzeni ostatnich
lat dokonano tak naprawdę już 4 zupełnie fundamentalnych nowelizacji w zakresie procedury
karnej. Ale nie takich drobnych, np. takiego typu,
że w zakresie jakiegoś tam jednego przepisu trzeba
dostosować przepisy prawa polskiego do incydentalnie normującego jakąś jedną sprawą orzeczenia
trybunału strasburskiego, nie. Chodziło o pewne
fundamenty, na których jest umocowana procedura karna.
Pierwsza taka wielka reforma, której twórcy
mieli nadzieję, że jej skutkiem będzie przyspieszenie postępowań, czyli to, na czym nam wszystkim zależy, i że jednocześnie będzie to połączone
z wieloma innymi dobrymi rezultatami, jak np.
zmniejszenie – to też się wiąże z przyspieszeniem

– liczby spraw uchylanych do ponownego rozpoznania, czyli z tzw. szerszym orzekaniem w formie
reformatoryjnej, czyli tej końcowej, przez sądy odwoławcze, a nie wydawaniem wyroków o charakterze kasatoryjnym i przekazywaniem sprawy do
ponownego rozpoznania, to była reforma z 2013 r.,
nad którą pracowano bardzo długo; vacatio legis
też było bardzo długie. Ta nowelizacja weszła w życie 1 września 2015 r. Pracowało nad tą nowelizacją naprawdę, proszę państwa, mnóstwo umysłów
prawniczych, nie tylko zgrupowanych w Komisji
Kodyfikacyjnej Praw Karnego, ale również zapraszanych w charakterze konsultantów, ekspertów.
Reforma wystartowała i, proszę państwa, no, nie
daliśmy… nie zdołaliśmy poznać jej rezultatów,
bo nie mogliśmy poznać jej rezultatów, gdyż pozwolono jej działać – niech obliczę – niecałe pół
roku. W marcu 2016 r. nastąpiła kolejna bardzo
głęboka nowelizacja procedury karnej odwracająca
rozwiązania przewidziane w tamtej reformie, przeprowadzana w sumie pod takimi samymi hasłami. No bo my wiemy lepiej, prawda? Ja nie wiem,
być może ci, którzy się decydowali na tę kolejną
reformę, byli głęboko przekonani, że wiedzą lepiej,
tylko warto byłoby dać się sprawdzić tamtej, jeszcze chwilę zaczekać, nie być takim niecierpliwym.
Od tego 2016 r. mieliśmy jeszcze 2 nowelizacje, już
nie tak głębokie, to przyznam, nie tak fundamentalne, ale również obejmujące olbrzymie partie kodeksu postępowania karnego.
Ja w tej chwili, proszę państwa, nie chcę przesądzać – jestem od tego jak najdalszy – czy tamta
była dobra, czy ta kolejna była gorsza, czy ta kolejna była lepsza, czy te 2 następne były gorsze, czy
lepsze. Chcę powiedzieć jedno: proszę państwa, jak
się takie instrumenty daje sędziom do ręki, to się
potwornie komplikuje życie.
Po pierwsze, sędziom, bo na dodatek wszystkie zmiany były opatrzone w bardzo zawikłane,
trudne, skomplikowane tzw. przepisy międzyczasowe, intertemporalne, czyli dotyczące działania
w czasie, tego, jakie kwestie procesowe mają być
rozpatrywane według starej procedury, a jakie
według nowej i w stosunku do jakiej grupy spraw.
Sędziowie, proszę państwa, chodzili w pewnym
momencie, i jeszcze w tej chwili chodzą, z 4 różnymi kodeksami, no, w takim sensie, że jest to
ten sam kodeks postępowania karnego, ale mają
do czynienia z 3 fundamentalnie innymi stanami
normatywnymi. Co więcej, na dodatek w jednej
i tej samej sprawie w stosunku do niektórych zagadnień normowanych w kodeksie postępowania
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karnego mają np. stosować ustawę starą, w stosunku do innych nową, a w stosunku do jeszcze
innych tzw. ustawę epizodyczną, czyli środkową.
Dlaczego? No bo w zakresie tzw. dynamiki procesu
– ci z państwa, którzy są adwokatami, a przecież
widzę adwokatów na tej sali, wiedzą, co to znaczy
dynamika procesu – przewidziano inne przepisy
intertemporalne, a w stosunku do tzw. statyki procesu przewidziano odmienne przepisy intertemporalne. Proszę państwa, to, po pierwsze, nie mogło
usprawniać postępowań, wręcz przeciwnie.
Po drugie, nie mogło to ułatwić pracy sędziom,
tylko im potwornie tę pracę komplikowało, ale co
więcej – no, zostawmy tych sędziów, trudno, to jest
ich zawód, za to państwo płaci sędziom i niech się
trudzą – społeczeństwu to komplikowało życie, bo
to się odbija na podsądnych. Jeżeli przez to, że sędzia naprawdę musi najpierw przez wiele godzin się
zastanawiać, którą z norm prawnych z uwagi na te
rozwiązania tzw. międzyczasowe ma zastosować…
On mógłby ten cały czas poświęcić na skupienie się
na istocie sporu, na rozstrzygnięciu nie czysto formalnym, tylko na zmierzaniu już ku rozstrzygnięciu merytorycznemu. No i m.in. na tym problemy
polegają. To była ta codzienna rzeczywistość.
Usłyszałem ostatnio – nie znam się na tym, powiedziałem, nie znam się, ale wczoraj się dowiedziałem, na tej sali się dowiedziałem – że z kolei
w procedurze cywilnej nagle się okazało, że koszty
prowadzenia spraw dla obywatela, zamiast ulegać
zminimalizowaniu, są podwyższane. No, nie wiem,
czy to jest dobry kierunek. Nie chcę się w tej mierze wypowiadać, bo na procedurze cywilnej się nie
znam, ale na karnej się znam i dlatego zameldowałem państwu to, co przed chwilą zameldowałem.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo.
O pytanie proszę pana senatora Kazimierza
Kleinę.
SENATOR
KAZIMIERZ KLEINA
Panie Marszałku! Panie Prezesie!
Ja chciałbym także iść tym tropem, o którym
mówiła pani senator, czyli tropem praw obywateli i ewentualnych zagrożeń, jeżeli mogłyby z tego

wynikać. Wydaje mi się, że moje pytanie jest
prostsze niż wcześniej zadawane, ponieważ dotyczy konkretnego zapisu w nowelizowanej ustawie
o Sądzie Najwyższym.
Chciałbym wrócić do art. 1 tej nowelizowanej
ustawy, do zmiany nr 19. Tam po art. 42 dodaje
się art. 42a w określonym brzmieniu. Art. 42a §1:
w ramach działalności sądów niedopuszczalne jest
kwestionowanie umocowania sądów i trybunałów,
konstytucyjnych organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony państwa. Ważniejszy
z punktu widzenia mojego pytania jest §2: niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd
powszechny lub inny organ władzy zgodności
z prawem powołania sędziego ani wynikającego
z tego powołania uprawnienia do wykonywania
zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości.
I w tym kontekście pojawia się pytanie: jak
mają się zachować sądy, do których zostanie złożony przez strony wniosek o wyłączenie konkretnego sędziego? Strona ma prawo złożyć taki wniosek
i może go dowolnie motywować, pod warunkiem że
wykaże, że w jej ocenie taki sędzia w związku z podaną motywacją nie powinien orzekać w jego sprawie. I teraz pytanie: czy rozpoznając taki wniosek,
skład sędziowski, bez względu na to, czy uzna go za
zasadny, czy nie, nie będzie musiał ocenić zgodności z prawem powołania tego sędziego? Jeśli strona
zarzuci taką niezgodność, ale wniosek będzie formalnie poprawny, to sąd będzie musiał ocenić, czy
wniosek jest uzasadniony, czy nie, i choćby uznał,
że nie jest uzasadniony, będzie musiał wypowiedzieć się w tej sprawie, w sprawie zgodności z prawem powołania sędziego. Ta sytuacja wydaje się
trochę absurdalna, prawda? Jak tu powinien się…
To dotyczy wprost prawa występującego po stronie
oskarżonego czy strony w rozprawie. Jak powinien
zachować się sąd, mając na uwadze ten nowy zapis?
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Panie Senatorze, zacznę od tego, że to nie tylko
kwestia oskarżonego czy sprawy karnej, bo to jest
przepis, który będzie dotyczył wszystkich spraw.
To jest bardzo ważne zastrzeżenie. To jedno.
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Druga rzecz to taka, że nie będzie to dotyczyło wszystkich wniosków o wyłączenie, bo wnioski
o wyłączenie mogą być oparte na różnych podstawach, również takich podstawach, których
ta ustawa nie chciała niejako inaczej widzieć, więc
np. mogą być oparte na tym, że – tak z pamięci
przywołuję – sędzia był świadkiem czynu, może to
być szereg innych okoliczności. To będzie dotyczyło
tych sytuacji – zresztą już z pana wywodu wynikało, że pan takie założenie przyjmuje – które wiążą
się z owym kwestionowaniem prawidłowości powołania sędziego do wykonywania zadań z zakresu
wymiaru sprawiedliwości.
Chcę stwierdzić 2 rzeczy. Pierwsza jest taka,
że w moim przekonaniu to jest przepis również
integralnie związany z tymi 4 przepisami, które
nazywałem zwornikowymi, czyli tym art. 55 ust. 5
prawa o ustroju sądów powszechnych w nowym
brzmieniu, art. 29 ustawy o Sądzie Najwyższym
w nowym brzmieniu i tymi pozostałymi, formułującymi tzw. ustawową definicję sędziego. To jest
przepis, który ma zapobiegać… Proszę państwa, to
nie ja tak myślę. Przecież takie deklaracje są jasno na tej sali składane w toku tej debaty, no nie
mamy co tego ukrywać. Ma to zapobiegać możliwości badania po wejściu w życie tej ustawy przede
wszystkim legitymacji sędziów nominowanych
przez nową KRS. Tak to należy odczytywać. Ja tak
to odczytuję. Ale przy okazji, i tego ustawodawca
też nie przewidział, wbrew temu, co słyszeliśmy,
wbrew deklaracjom przedstawicieli ministerstwa
– w moim przekonaniu, ja tak to widzę – ustawa
obejmuje niestety również inne sytuacje.
Ja podam państwu tylko jeden, jedyny przykład,
ale takich przykładów można sobie wyobrazić wiele. Nie tak dawno, w zeszłym roku został wydany
w Izbie Karnej wyrok, który stwierdza, że osoba,
która formalnie została wybrana przez radę gminy
na ławnika wbrew zakazom określonym w art. 159
§1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych jest osobą nieuprawnioną
do orzekania w rozumieniu art. 439 §1 pkt 1 k.p.k.
Chodziło o taką sytuację, kiedy w sprawie wykroczeniowej – niby drobna sprawa, o wykroczenie
– był ławnikiem i orzekał, był w składzie orzekającym, który wydał orzeczenie, zastępca komendanta
Straży Miejskiej, czyli straży mającej się zajmować
m.in. takimi rodzajami występków jak ten, za który został skazany oskarżony. I Sąd Najwyższy powiedział: nie, tak być nie może. Okazuje się – ja to
naprawdę bardzo uważnie analizowałem – że taki
przypadek też niestety jest objęty tymi zakazami,

o których mowa w uchwalonej przez Sejm ustawie. Nie wolno byłoby tego zbadać. A przecież jaka
logiczna myśl jest zawarta… Przytoczę tylko jedno
zdanie z uzasadnienia wspomnianego orzeczenia:
„W przypadku łączenia stanowiska związanego
ze ściganiem przestępstw i wykroczeń z funkcją ławnika mamy do czynienia z wynikającym
z art. 159 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
– Prawo o ustroju sądów powszechnych zakazem
incompatibilitas” – chodzi tu o tzw. niedopuszczalność połączenia stanowisk, niedopuszczalność połączenia funkcji. I dalej: „Wynika to z konieczności
wyeliminowania ze sprawowania wymiaru sprawiedliwości osób zajmujących się zawodowo zagadnieniami ochrony prawnej”.
No, proszę zobaczyć, co jest zapisane w ustawie, która została uchwalona. Właśnie tego też nie
wolno byłoby sądowi zbadać. Jestem o tym najgłębiej przekonany. Bo gdyby zbadał, toby naruszył
zakaz ustanowiony w tej ustawie i naraził się na
bardzo surową odpowiedzialność. Dobrze, że wyrok jest z lipca ubiegłego… nawet z 2018 r. Czy naprawdę chcemy wyeliminować również tego typu
wypadki? No, one zostały, przepraszam za określenie, zaabsorbowane przez ten zakaz, który został
ustanowiony.
I pytanie finalne: co powinien zrobić sąd? Panie
Senatorze, w myśl tej ustawy, która została uchwalona, ten sąd nie miałby do zrobienia nic innego,
tylko miałby obowiązek, gdyby taki wniosek został
złożony, niezależnie od tego, czy byłby to wniosek
incydentalny, w toku postępowania pierwszoinstancyjnego czy drugoinstancyjnego, czy też byłaby to kwestia kontroli już w toku postępowania
odwoławczego, czy nawet kasacyjnego, przez Sąd
Najwyższy, tylko inną izbę… Nie pozostałoby tym
wszystkim sądom nic innego, jak tylko zapakować akta w kopertę albo w paczkę – a mogą to być
czasem akta 100-tomowe, wtedy trzeba wynajmować odpowiedni środek lokomocji – i zawieźć
je do Warszawy, do Izby Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych. Bo zgodnie z tą uchwaloną
ustawą, nad którą państwo deliberujecie, wszystkie
sprawy tego typu wniosków ma prawo rozstrzygać – ja o tym mówiłem – wyłącznie Izba Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, która tym samym staje się, jak to skonstatowałem, sądem sui
generis, sądem przeznaczonym do specjalnych
poruczeń, sądem wyjątkowym. No, taka jest konsekwencja, oczywiście jeżeli sąd chciałby w sposób żelazny… A sądy powinny przestrzegać ustaw,
prawda? Dziękuję bardzo.
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(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie
Prezesie…)
To chyba jedyne pytanie.
(Głos z sali: Jedyne.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak,
było jedno. To już koniec, Panie Prezesie?)
Tak. Skończyłem, Panie Marszałku.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo.
Następne pytanie zadaje pan senator Krzysztof
Brejza.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, pani senator, wcześniej posłanka, pani Kołacz-Leszczyńska, poruszyła już sprawę
wydłużenia postępowań. Według danych stowarzyszenia „Iustitia” w roku 2019 odnotowano wzrost
średniej długości postępowania sądowego o 50%
w stosunku do długości z roku 2015. Nawet według
danych ministerstwa dotyczących lat 2014–2019
to jest 1,3 miesiąca. Czyli sprawy w pierwszej instancji trwają dłuższej. Postępowania sądowe są też
droższe. Wprowadzono np. nową opłatę za wniosek o uzasadnienie wyroku, postanowienia. To jest
100 zł. Tego wcześniej nie było.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Opłata. Tak.)
W sprawach rodzinnych, w sprawach o zapłatę
wprowadzono stałą stawkę, która w praktyce oznacza wyższe koszty dla obywateli.
Ja mam pytanie dotyczące długości spraw. Czy
pan dostrzega chociaż jeden przepis w tej ustawie,
który doprowadzi do skrócenia terminu postępowań sądowych, ich przyśpieszenia, usprawnienia?
To pierwsza rzecz.
Druga rzecz. Dużo było wczoraj mówione
o modelu. Wybrzmiało tu dużo słów pana ministra Ziobry, słów goryczy i krytyki. Sformułował
on pojęcie kasty. Czy to nie jest jednak tak, że system wolnych sądów w Polsce przez lata budowany był w oparciu o założenia Solidarności? Mówię
o deklaracjach Solidarności z roku 1980, pracowników NSZZ „Solidarność”, która wzywała do

wprowadzenia zasady niezawisłości sędziowskiej,
do tego, by prezesi sądów byli wybierani przez środowisko sędziowskie, by stworzyć samorząd sędziowski, by o obsadzie stanowisk sędziowskich
decydowali sędziowie. Czy model z roku 1989
był realizacją postanowień NSZZ „Solidarność”?
Czy regulacje wprowadzane w ostatnich latach, na
czele z proponowanymi w tej ustawie, odchodzą od
postulatów Solidarności?
Wrócę jeszcze do 2001 r., kiedy tworzony
był projekt ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Czy ten projekt ustawy wprowadzał
samorząd sędziowski, czy projekt ugruntowywał
ustawowo funkcjonowanie samorządu sędziowskiego? Czy prawdą jest, że w tamtym czasie w pracach Ministerstwa Sprawiedliwości brał udział
obecny tu wczoraj pan minister Ziobro?
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Zacznę od ostatniego pytania. Panie Senatorze,
nie mogę zaspokoić pana ciekawości, bo tego nie
wiem. A jak nie wiem, to mówię, że nie wiem.
Teraz wracam do początku. Pierwsze pytanie
brzmiało tak: czy w tej ustawie jest chociaż jeden
przepis przyśpieszający, usprawniający postępowania? W tej ustawie ja takiego przepisu nie dostrzegam. Może jestem krótkowzroczny, ale moja
opinia jest taka, że nie ma takiego przepisu. Co więcej, jest np. uwarunkowanie, o którym przed chwilą
mówiłem i które grozi dysfunkcjonalnością, przedłużaniem postępowań, kiedy to w związku z rozstrzyganiem tych wszystkich wniosków, o które
pytał poprzedni z panów senatorów, będzie trzeba
przesyłać akta z całej Polski do Warszawy i trzeba będzie niejako ustawiać je w kolejce do rozpoznania w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, a potem odsyłać w teren.
To się jakoś łączy z pytaniem pani senator.
Gdyby pan zapytał, czy ja w ogóle dostrzegam
w ustawach, które w międzyczasie zostały uchwalone, przepisy o charakterze usprawniającym,
to jako prawnik musiałbym rzetelnie odpowiedzieć,
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że w niektórych aspektach dostrzegam takie przepisy. Dostrzegam przepisy dotyczące utrzymania
modelu wprowadzonego w ustawie, a nawet, powiedziałbym, rozszerzenia tego modelu, w marcu
2016 r. Mówię o rozszerzeniu modelu orzekania
w sposób reformatoryjny, a nie kasatoryjny. Mówię
o procedurze karnej, bo na tej się znam. Dostrzegam
możliwości usprawnienia. Tyle tylko, że widząc
jednocześnie dramatyczne zagrożenie – a czasem
musi być balans pomiędzy skutkiem, który chce
się osiągnąć, a tym, co się niestety przez to utraci – we wprowadzonym w ostatnim czasie nowym
brzmieniu art. 378 k.p.k… To jest taki przepis, który pozwala sądom prowadzić postępowanie pod
nieobecność oskarżonego i jego obrońcy, a nawet,
uwaga… Oczywiście nie wprowadza takiego obowiązku, ale wprowadza możliwość prowadzenia
tych postępowań nawet wtedy, gdy oskarżony nie
jest prawidłowo zawiadomiony o terminie rozprawy. Proszę państwa, to oczywiście może usprawnić
postępowanie, może utrudnić tzw. działania obstrukcyjne ze strony oskarżonych – tak, ja to muszę bardzo lojalnie przyznać. Ale, z drugiej strony,
Panie Senatorze, Panie Mecenasie… Przepraszam,
ja powinienem się zwracać do wszystkich państwa,
ale spostrzegłem fachowca, więc… Z drugiej strony,
proszę państwa, niesie to za sobą olbrzymie zagrożenia, bo ten przepis tak osłabia gwarancje procesowe oskarżonego… Sędzia, który będzie sobie chciał
bardzo ułatwiać robotę, a, krótko mówiąc, są różni
sędziowie, są znakomici, dobrzy, średni i źli, tacy,
którzy… I ten zły sędzia, jak dostanie do ręki taki
instrument, to będzie go sobie stosował w każdej
sprawie, powie: a tam, nieważne, czy powiadomiony, czy niepowiadomiony, jedziemy, będę miał sprawę załatwioną. Proszę państwa, to jest dramatyczne
osłabienie gwarancji procesowych oskarżonego.
Ja muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o ten balans,
to widzę o wiele więcej minusów tego rozwiązania
niż usprawnień, które z niego płyną. To wszystko.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję bardzo, Panie Prezesie…)
(Senator Krzysztof Brejza: Jeszcze jedno pytanie, Panie Marszałku, przepraszam najmocniej,
o model Solidarności, czyli utworzenie…)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Oczywiście, tak, ja… Bardzo proszę.)
Panie Senatorze, na to pytanie panu nie odpowiem, dlatego że mówiłem, iż będę się trzymał
założenia, iż rozmawiam z państwem o kwestiach prawnych. A tę kwestię uznaję za kwestię
polityczną.

(Senator Krzysztof Brejza: Absolutnie rozumiem.)
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Tak, o kwestiach prawnych.
A ja chcę wszystkim państwu przypomnieć,
że jesteśmy na etapie, kiedy zadajemy pytania
trwające nie dłużej niż minutę i te pytania muszą
być – odpowiedź również, Panie Prezesie, tak sobie
to wyobrażam – związane z omawianym punktem
porządku obrad. A więc rozmawiajmy o tej ustawie.
Bardzo proszę, pytanie zadaje…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Przepraszam, jeśli…)
Nie, nie, ja kieruję tę uwagę bardziej do państwa
senatorów niż do pana prezesa.
Pan senator Kazimierz Ujazdowski. Bardzo
proszę.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Pani Prezesie, mam pytanie co do bardzo
konkretnej…
(Głos z sali: Mikrofon…)
Teraz dobrze?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Słychać. Bardzo proszę, Panie Senatorze.)
…Do konkretnego fragmentu wypowiedzi pana prezesa, bo chciałbym, żeby Wysoka
Izba miała definitywną wiedzę w tym zakresie
i żeby była klarowność co do pana odpowiedzi.
Pan prezes powiada: procedura cywilna, karna,
administracyjna…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Wojskowa.)
Tak. Procedury, które wielcy interpretatorzy
systemów prawnych traktowali jako porękę naszej wolności przed sądem, pozwalają na postawienie kwestii właściwej obsady sądów, w szerokim
tego słowa znaczeniu, tzn. także na badanie legalności powołania sędziego. Taki jest stan prawny. Jak rozumiem, mamy do czynienia z sytuacją,
że chwilę po uchwaleniu tej ustawy dojdzie do unicestwienia części tych praw. One nie przysługują
sędziom, tylko przysługują stronom w procesie.
To strony w procesie, a także organizacje społeczne, które mogą skutecznie przystąpić do
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postępowań cywilnych czy postępowań o znaczeniu społecznym, mogą postawić te kwestie,
te wnioski, korzystając w praw proceduralnych.
Ale one będą w istocie unicestwione przez regulacje
tej ustawy, dlatego że będzie rygor niepodejmowania tych wniosków przez sąd. A więc mamy do czynienia z unicestwieniem prawa, które przysługuje
w istocie stronom, w istotnej części? Chciałbym
uzyskać klarowną odpowiedź na to pytanie.
Drugie pytanie. Czy zna pan inny przypadek,
w którym prawa przysługujące przed sądem, chronione przez procedurę, są unicestwiane w części
przez inną ustawę?
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Panie Prezesie, bardzo proszę.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Odpowiadam, Panie Senatorze, na tyle, na ile
potrafię, i jednocześnie w związku z pierwszym
zdaniem pana pytania stwierdzam, że to nie jest
ostateczna odpowiedź, bo nie ja jestem od udzielania ostatecznych odpowiedzi.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: …Co
do pana poglądu.)
Co do mojego poglądu, tak, tak, oczywiście, bo
od udzielenia ostatecznej odpowiedzi będą np. połączone izby, pełny skład Sądu Najwyższego itd.,
itd.
A więc co do stwierdzenia, że ta ustawa zabrania sędziom badania statusu powołania sędziego
– tak to określmy – to tak, ta diagnoza jest słuszna, ta ustawa jest w mojej ocenie na to nastawiona. Z tym że chciałbym raz jeszcze powrócić do
wątku, który starałem się zasygnalizować w swoim wystąpieniu. Dla nieprawników on może być
dosyć trudny do zrozumienia, ale dla mnie jest to
bardzo ważne. Celem sędziów, którzy widzą zagrożenia w tej ustawie, nie jest to, żeby… Im się
zabrania stwierdzać, że ktoś nie wypełnia np.
wszystkich warunków określonych w trybie przewidzianym w art. 179 konstytucji, ale celem sędziów w ich pracy nie jest pozbawianie innych
sędziów statusu sędziego. Oni to robią na zupełnie inny użytek, a mianowicie w celu kontroli prawidłowości uformowania składu, w szczególności

pod tym kątem, który wyznaczył wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada,
tzn. czy skład orzekający korzysta w pełni z przymiotu niezawisłości i czy sąd, który orzeka w danej
sprawie, może być w związku z tym uznany za sąd
niezależny. I tylko pod tym kątem chcę odpowiedzieć na pana pytanie i stwierdzić, że te zagrożenia
pośrednio uderzą również w strony, które np. składają wniosek oparty na tego typu przekonaniu, bo
sądowi nie będzie wolno tego wniosku rozpoznać.
Przepraszam, powiedziałem, że nie wolno będzie
go rozpoznać. Jeżeli będzie chciał respektować suchy zapis ustawy, to rzeczywiście nie wolno mu
będzie tego wniosku rozpoznać, chyba że będzie
wychodził z założenia… No, przecież dla sędziów
– proszę państwa, musicie państwo zdać sobie
z tego sprawę – to będzie dramatycznie trudna sytuacja. Stwierdzenie, że ja nie zastosuję ustawy, tylko będę tak w odniesieniu do wartości wyższych…
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: …stosował konstytucję.)
Obawiam się, że jakbym powiedział w tej chwili
„stosował konstytucję wprost”, to spotkałbym się
z zarzutem – i byłby to zarzut słuszny – że nie wolno tak sędziemu polskiemu powiedzieć, bo akurat
jak chodzi o status Krajowej Rady Sądownictwa
itd., to został on zbadany przez Trybunał
Konstytucyjny, ale wyłącznie z punktu widzenia
zgodności przepisów z konstytucją. Raczej wolałbym tu użyć stwierdzenia, że będę stosował wprost
prawo europejskie, czyli orzeczenie… Tak, tak,
to jest zupełnie co innego, Panie Senatorze, dlatego
że o tym jeszcze nikt nie rozstrzygnął i to z punktu
widzenia tzw. zasady pierwszeństwa, o której mówiła wczoraj pani wicemarszałek, w świetle treści
art. 9 ustawy zasadniczej, jeszcze wydaje się realne.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Pytałem jeszcze, czy zna pan inny przypadek, w którym
wolności określone w procedurach są unicestwiane
w części przez regulacje innej ustawy. Czy to jest
pierwszy taki przypadek?)
W taki sposób, jak tutaj się to czyni… Nie potrafiłbym panu w tej chwili podać przykładu.
Rzeczywiście jest to dość niebezpieczną sytuacją,
ale zaraz pan marszałek powie, że wykraczam poza
zakres…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Nie,
nie powiem. Już kończę prowadzenie, więc nie
powiem.)
Ale to będzie 30 sekund, Panie Marszałku.
Z dość niebezpieczną sytuacją mieliśmy w mojej ocenie do czynienia wówczas, kiedy uchwalano
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nowe brzmienie przepisów praktycznie zezwalających na przeprowadzanie dowodów z naruszeniem
– no, co tu dużo mówić – przepisów prawa w tym
celu, żeby dochodzić prawdy obiektywnej per fas
et nefas, bez respektowania podstawowych gwarancji obywatelskich. Ale to jest jednak troszkę inny
problem, to oczywiście nie ma związku z tą ustawą.
WICEMARSZAŁEK
STANISŁAW KARCZEWSKI
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Wcisła. Bardzo proszę, Panie
Senatorze.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Panie Prezesie, z pełnym szacunkiem dla pana
wieku chciałbym się odwołać do pana bogatego,
wieloletniego doświadczenia. Chciałbym zapytać,
czy pamięta pan, w jakim okresie, w horyzoncie
doświadczeń naszego pokolenia, niezależny sędzia
mógł być karany za to, w jaki sposób stosuje prawo,
tak jak to ma miejsce obecnie. Jak pan przewiduje?
Jakie skutki w tym zakresie może przynieść omawiana dzisiaj ustawa?
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Panie Senatorze, najkrócej odpowiem w ten
sposób. Za prawidłowe stosowanie prawa za mojej pamięci… To jest z kolei przywilej mojego pokolenia, PESEL jest wysoki – tak to nazwę – ale
nie znowu tak strasznie, żebym pamiętał czasy
rzeczywiście straszne. Za mojej pamięci za prawidłowe stosowanie prawa sędzia nigdy nie był
karany i nigdy nie była ograniczana jego swoboda orzekania. Niemniej oczywiście za samo wydawanie – ale teraz uwaga – orzeczeń w sposób
rażący i oczywisty naruszających prawo była odpowiedzialność dyscyplinarna, no i bardzo dobrze, że była odpowiedzialność dyscyplinarna. Za
takie naprawdę gigantyczne kiksy sędzia powinien
być pociągany również do odpowiedzialności dyscyplinarnej, bo po prostu zbyt wiele szkody tego
typu orzecznictwo mogłoby społeczeństwu narobić. Tyle tylko, że to naprawdę musiało być rażące

i oczywiste – rażące, tzn. niosące taki bardzo duży
ciężar gatunkowy, również jak chodzi o zagrożenie praw stron, i oczywiste, tzn. stanowiące naruszenie prawa widoczne gołym okiem dla każdego
prawnika. Oczywiście drobniejsze czy nawet dość
poważne – stanowiące nawet tzw. bezwzględne powody uchylenia orzeczenia czy tzw. przyczyny nieważności w procesie cywilnym – naruszenia prawa
podlegają korekcie w drodze postępowań instancyjnych. No, po to są postępowania instancyjne w procesach, w procedurach.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Prezesie.
Proszę o zadawanie pytań pana senatora Leszka
Czarnobaja…
(Rozmowy na sali)
Nie?
To pana senatora Jerzego Czerwińskiego.
Proszę uprzejmie.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Pierwsza kwestia to małe sprostowanie.
Dziękuję za dobre słowo, ale ja nie jestem mecenasem, tylko skromnym magistrem, inżynierem
podstawowych problemów techniki.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
A, wydawało mi się…)
Dlatego pierwsze pytanie będzie dotyczyć liczb,
bo te nie kłamią. Otóż zarzucił pan tej ustawie
– ale już w tej grupie mniej ważnych zarzutów
– że przy wyborze pierwszego prezesa, kandydatów na pierwszego prezesa Sądu Najwyższego, zostało dramatycznie obniżone kworum. No i to na
pewno jest nieścisłe. Otóż w starym systemie, czyli w tym obecnie jeszcze obowiązującym, i w tym,
który proponuje ta ustawa, jeśli chodzi o 2 pierwsze kroki, kworum jest takie samo. Ono jest inaczej określone: w starym w sposób względny – 2/3,
to jest pierwszy krok; w nowym – 84 członków
zgromadzenia ogólnego. Drugi krok: w starym
– 3/5, w nowym – 75. Ale przy określeniu bezwzględnym, jeśli nie mamy obsadzonych
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wszystkich stanowisk w Sądzie Najwyższym, czyli mianownik przy dzieleniu jest mniejszy, automatycznie rośnie licznik. I w tej chwili – ja nie wiem,
czy to jest prawdą, ale załóżmy, że tak – jest 105
obsadzonych stanowisk w Sądzie Najwyższym,
jeśli nie, to pan prezes mnie poprawi. To oznacza, że w pierwszym kroku kworum to 0,8, a nie
2/3, a w drugim kroku to 0,7714, powyżej 0,7. Co to
oznacza? Że w obecnym stanie, w nowej ustawie
kworum przy wyborze kandydatów na pierwszego
prezesa Sądu Najwyższego jest wyższe niż w starych ustawach.
Ale dochodzimy do punktu trzeciego, kroku
trzeciego. Otóż w starej ustawie procedura była
niedomknięta. Można było wykonać tylko 2 kroki
i koniec. W nowej domyka się tę procedurę w ten
sposób, że ustala się rzeczywiście bardzo niskie
kworum. W liczbach bezwzględnych to jest 32.
Panie Prezesie, ja przepraszam, ale to jest nieco wstydliwe dla was jako dla Sądu Najwyższego.
Bo co to oznacza? To oznacza, że nie jesteście w stanie 2 razy zebrać się na posiedzeniu po to, żeby
wybrać 5 kandydatów na pierwszego prezesa Sądu
Najwyższego. Pytanie: czy to jest brak odpowiedzialności, gdyby tak się stało i doszło do kroku
trzeciego, czy też może celowa obstrukcja?
I przez analogię podam, że jeśli ktoś z nas,
z senatorów zacznie pełnić funkcję niepołączalną z naszym stanowiskiem, marszałek Senatu
co stwierdza? Wygaśnięcie mandatu. Oczywiście,
że można się odwołać do sądu, ale stwierdza wygaśnięcie i koniec. Jeśli zaś radny dokona takiego
samego deliktu, tzn. zacznie pełnić funkcję, która
jest niepołączalna z mandatem radnego, stwierdza to uchwałą rada gminy. Ale uwaga: jeśli rada
gminy tego nie wykona, bo nie potrafi się zebrać
albo robi to właśnie obstrukcyjnie, nie wykonując
kompetencji, którą ma, i obowiązku nałożonego na
nią, to wtedy jest zarządzenie zastępcze wojewody.
Co to oznacza? Pranie Prezesie, to jest naprawdę trochę wstydliwe. Ustawodawca musiał
przewidzieć taki oto przypadek, że nie będziecie
wykonywać swoich kompetencji, a jednocześnie
obowiązków. Proszę nie mieć pretensji do ustawodawcy. Wy daliście do tego asumpt. Możecie
doprowadzić do tego, że nigdy ten trzeci krok nie
będzie stosowany. Ale możecie też doprowadzić do
stosowania tego trzeciego kroku. I to jest pytanie
pierwsze.
Drugie jest znacznie krótsze. Jeden z deliktów, za który sędzia odpowiada dyscyplinarnie,
to działalność publiczna niedająca się pogodzić

z zasadami niezależności sądu i niezawisłości sędziego – art. 107 §1 pkt 4. Pan to jakby kwestionował, no ale to jest idealnie zapis konstytucji
– art. 178 ust. 3. No to albo coś jest nie tak z autorami konstytucji, albo coś jest nie tak z autorami
ustawy. Trzeba coś wybrać. Według mnie i tutaj,
i tutaj zapis jest prawidłowy. No, trudno mieć pretensje do autorów ustawy, oczywiście noweli, że się
posłużyli zapisem konstytucyjnym.
Trzecia kwestia jest znacznie bardziej podstawowa, naprawdę podstawowa. Proszę państwa,
wyobraźcie sobie taką oto sytuację – zwracam się
do senatorów, ale oczywiście pan prezes to oceni
– że któryś z senatorów powie: Drogi Senatorze
Czerwiński, ty zostałeś wybrany niezgodnie
z czymś tam, z prawem. Czy to jest w ogóle możliwe w obecnym stanie prawnym? Nie. Ważność
wyborów stwierdza Sąd Najwyższy – pomińmy,
w składzie jakiej izby – i od tego momentu jestem senatorem. Mogę nim przestać być w sytuacjach ściśle określonych w ustawie, jak sobie po
prostu nagrabię: łączenie funkcji, przestępstwo,
oczywiście osądzenie prawomocnym wyrokiem
itd. Proszę zauważyć, Sąd Najwyższy, nawet on,
ten, który jakby mnie powoływał, bo on stwierdził
ważność wyborów, nie ma prawa mnie odwołać
ze stanowiska. I mamy analogię konstytucyjną: pan
prezydent powołuje sędziego w drodze postanowienia. Mało tego, to jest nawet ten akt prezydenta,
który nie jest kontrasygnowany przez premiera.
Nawet premier nie ma żadnej możliwości wzruszenia go… niedoprowadzenia do niego. Przepraszam,
źle powiedziałem.
Pytanie jest, czy pan prezydent może odwołać ze stanowiska sędziego. Oczywiście nie. Tylko
w sytuacjach enumeratywnie wskazanych można
sędziego złożyć z urzędu. Więc bardzo proste pytanie, Panie Prezesie. Czy wcześniej, nim się ten
dym, przepraszam, zaczął, byli odwoływani sędziowie… czy też może inaczej, czy kwestionowano zgodność z prawem powołania któregokolwiek
z sędziów? Mówię wyraźnie: powołania. Nie składu sędziowskiego. Ile było takich przypadków pod
rządami nowej konstytucji od roku 1997 do dziś?
13 lat, no, niecałe oczywiście. Czy pan widzi tutaj
analogię? A może nie ma tej analogii? Może gdyby
nam trybunał, TSUE, dał takie prawo, tobyśmy się
nawzajem zaczęli powoływać i odwoływać… może
nie powoływać, ale odwoływać. Ale czy to by było
zgodne z rozsądkiem?
Jeszcze raz: raz powołany sędzia według
mnie nie może być odwołany. Nie można badać
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powołania sędziego. Ja nie mówię o składzie sędziów itd., itd., składzie sądów… Bo nawet ten,
kto go powołuje, nie ma takiego uprawnienia. Tak
samo jest w przypadku naszych mandatów. Jak Sąd
Najwyższy stwierdzi, że wybory są ważne – szlus,
koniec. Możemy sobie sami wprowadzić coś do naszego życiorysu, ale to tylko my na własne życzenie.
Trzy pytania, Panie Prezesie.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Rozumiem, Panie Marszałku, że skoro pytanie
trwało troszkę dłużej niż minutę, to i ja będę miał
troszkę dłużej niż minutę na odpowiedź… Ale postaram się mówić bardzo krótko.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No, niestety jestem bezradny w takiej sytuacji, tym bardziej że nie chcę dyscyplinować senatorów opozycji
senackiej.)
Ale to jest dla mnie oczywiste… Wyłącznie
z uwagi na to, że sam jestem już troszkę zmęczony, a pewnie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
uprzejmie.)
…wszyscy jesteśmy trochę zmęczeni, pozwoliłem sobie na być może – jeżeli tak, to przepraszam
– niestosowny żart.
Panie Senatorze, najpierw chcę przeprosić,
że jakoś utożsamiłem pana z zawodem adwokata,
ale to tylko jest komplementem dla pana, bo pamiętałem po prostu pana sposób rozumowania prawniczego z poprzednich bytności w Senacie i tak
sobie pomyślałem, że jest pan adwokatem.
Pytanie pierwsze. Ja powiedziałem bardzo wyraźnie o stopniowym obniżaniu kworum i o tym,
że na końcu to kworum wynosi 32. I w związku
z tym wcale nie polemizuję z wyliczeniami pana
senatora, bo one na pewno są – teraz, jak już poznałem pana właściwy zawód, to wiem, że muszą
być – precyzyjne, ale i pan senator nie zaprzeczy,
że miałem rację, mówiąc o stopniowym obniżaniu
kworum i wskazaniu, że na końcu to kworum jest
dramatycznie niskie. Bo te 32 osoby oceniam jako

kworum dramatycznie niskie i, jeszcze raz to powtórzę, jako kworum, które w moim przekonaniu
nie będzie dawało temu spośród kandydatów, którego takie kworum wyłoni… no, już nie chcę tutaj
mówić o silnym mandacie, ale praktycznie nawet
słabiutkiego mandatu pełnienia takiej funkcji, jaką
jest funkcja pierwszego prezesa Sądu Najwyższego.
A co do oceny, kiedy ten przypadek może zaistnieć,
nie będę z panem senatorem polemizował. To będą
rzeczywiście sytuacje, które, ja tak to określę, nie
powinny się zdarzać, w mojej ocenie nie powinny się zdarzać. Ale teoretycznie zdarzyć się mogą.
I ustawa jednak – takie jest moje przekonanie – nie
powinna dawać mandatu do wyłaniania kandydatów przy tak minimalnym kworum.
Pytanie drugie. To była kwestia… Bo trzecią
pamiętam…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przeniesienia. Przeniesienia wprost zapisów…)
A, tak, już, oczywiście… Faktem jest, że sama
istota zakazu prowadzenia – tak w skrócie myślowym powiem – działalności politycznej przez
sędziów jest zasadą konstytucyjną. Bo przecież nie
będziemy co do tego polemizować. Ale to nie jest
wierne przeniesienie zapisu konstytucji. Jak pan
senator porówna słowo po słowie, to się zgodzimy, że nie jest to wierne przeniesienie. Notabene,
gdyby było to wierne przeniesienie, tobym wtedy odpowiedział w sposób zupełnie inny, zgodnie z zasadami techniki legislacyjnej: a jaki jest
sens przenoszenia z aktu najwyższego rzędu istoty
tego, czego sędziemu nie wolno, do aktu o niższej
randze?
Ale rzecz nie w tym. Rzecz jednak w tym,
w moim głębokim przekonaniu, że przede wszystkim dotąd dobrze wiedzieliśmy, w jakich granicach
sędzia, który nie respektuje tego zapisu konstytucyjnego, który został przez pana senatora przytoczony, odpowiadał dyscyplinarnie. Bo odpowiadał
dyscyplinarnie, odpowiadał za naruszenie godności urzędu, i było bardzo precyzyjne orzecznictwo
wykształcone na gruncie tak brzmiącego przepisu.
Teraz to jest odrębny typ – ja na to zwracałem uwagę – występku dyscyplinarnego, oderwany od przesłanki uchybienia godności urzędu. Czyli mogą być
to takie przejawy, które dotąd nie były penalizowane, to znaczy podlegające ściganiu, czy to dyscyplinarnemu, czy karnemu, dlatego że były uważane
za działania podejmowane w ramach wolności
przysługujących każdemu obywatelowi, przy jednoczesnym założeniu, że przykładowo – bo to jest
bardzo dobry przykład – wzięcie przez sędziego
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udziału w czymś, co można nazwać nawet demonstracją sędziowską, jeżeli działa w bardzo szczytnym celu, dla ochrony sędziowskiej niezawisłości,
dla ochrony niezależności sądów, na pewno nie narusza godności urzędu, a w związku z tym nie będzie podlegał ściganiu dyscyplinarnemu. W świetle
tego nowego typu może podlegać, bo jest to oderwane od naruszenia godności urzędu.
I naprawdę chcę – to jest akurat dobry moment, żeby do tego nawiązać – w jakimś sensie
zaprotestować przeciwko używaniu tego przykładu, że przecież tamta Krajowa Rada Sądownictwa
powiedziała w 2009 r., że sędziowie nie mają prawa używać form protestu, nie mogą protestować.
Ja doskonale pamiętam, czego dotyczył tamten
przypadek. Tamten przypadek dotyczył zamiaru
zbojkotowania przez dużą grupę sędziów udziału w komisjach wyborczych, do których sędziowie byli zobowiązani należeć, w sensie: prowadzić
prace. No, takie były wymogi ordynacji wyborczej.
To rzeczywiście było coś, w moim głębokim przekonaniu, zupełnie innego niż to, z czym się dzisiaj
próbuje to utożsamiać i porównywać.
I wreszcie ostatnie pytanie, związane z… Ja już
jestem bardzo zmęczony. Niech pan senator mi
przypomni. Było jeszcze trzecie pytanie. Ja pamiętam, że było, ale nie pamiętam jakie. To PESEL.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, ja też
nie pamiętam.)
Moją szansą jest to, że pan senator też nie
pamięta.
(Głos z sali: I tak miło się skończyło.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze. Tak dobrze żarło i zdechło… Przepraszam, ale zaraz to
znajdziemy.)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Nie, już nie trzeba.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Wybił mnie pan
z rytmu. Tak się miło słucha pana prezesa.)
Ach, wiem! Fundamentalne! Już sobie przypomniałem. Panie Senatorze, niech pan nie szuka.
(Senator Jerzy Czerwiński: Uratował mnie pan.)
Tak, tak, tak. Wiem, wiem. Panie Senatorze,
najkrócej, jak mogę. Po pierwsze, ten przykład,
że skoro żaden z panów senatorów nie może kwestionować mandatu drugiego senatora, to niby
dlaczego sędzia miałby prawo mieć mandat do
kwestionowania mandatu – mówię w skrócie myślowym – innego sędziego, to jest, niech mi pan
wybaczy, moim zdaniem bardzo zły przykład.
Dlaczego? Dlatego że państwo nie prowadzicie żadnych badań kontrolnych wzajemnego statusu i nie

możecie państwo prowadzić takich badań, a nas
sędziów zobowiązują do tego przepisy procedur,
które już cytowałem. Proszę państwa, ja jeszcze
raz mówię… Cały czas pamiętam, w jaki sposób
próbował na ten argument odpowiadać jeden
z panów ministrów, pani minister bodajże w dniu
wczorajszym. Ale to wszystko to jest cały czas gra
w zakresie takiej wykładni, która w moim głębokim przekonaniu ma prowadzić tylko do jednego,
ma prowadzić do tego, żeby pokazać, że w sumie
nie dzieje się nic złego, bo w bardzo szerokiej skali będą państwo, panie i panowie sędziowie, możliwości badania nie prawidłowości składów, tylko
prawidłowości umocowania sędziów… Ale znowu, siłą rzeczy… Proszę zwrócić uwagę, że użyłem
sformułowania „umocowania”, a jeżeli bym napisał, że ja zbadałem umocowanie, to już bym popadł
w konflikt z przepisami tej ustawy. Musiałbym to
jakoś inaczej nazwać. Najlepszym dowodem tego,
że to naprawdę nie jest ani takie proste, ani takie
łatwe do rozdzielenia, są te liczne przykłady tzw.
pytań prawnych. Nie mówię w tej chwili o pytaniach prejudycjalnych, tylko o pytaniach zadawanych Sądowi Najwyższemu w odpowiednim
trybie przepisów ustawy – Kodeks postepowania cywilnego i k.p.k. Jeśli chodzi o k.p.k., to pamiętam, że chodzi o art. 441. A skąd wzięły się
te wszystkie wątpliwości wyrażone w pytaniu
prawnym tzw. abstrakcyjnym, skierowanym przez
pierwszego prezesa 15 stycznia do rozstrzygnięcia przez Sąd Najwyższy w składzie bardzo powiększonym? Proszę bardzo, usuńcie państwo
z przepisów procedury możliwości badania prawidłowości, jak mówi przepis k.p.k… Mam nadzieję,
że wziąłem, przyniosłem… Nie, chyba zostawiłem…
O, mam. Jak mówi przepis k.p.k., ale nie w §1
pkcie 2, gdzie jest mowa o tym, że sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie, tylko przede
wszystkim w pkcie 1, gdzie mowa jest o tym, że
w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona do orzekania… Jeżeli będziemy poważnie traktowali zapis art. 179 konstytucji, jeżeli
oczywiście będziemy mieli te wątpliwości co do
tego, jak rozumieć art. 187 konstytucji… To jest
ten przepis, który mówi o wyłanianiu – no, trzeba
powiedzieć, że o wyłanianiu, bo de facto również
o wyłanianiu – składu Krajowej Rady Sądownictwa.
Niestety w moim przekonaniu – w moim przekonaniu, państwo mnie pytacie o moje przekonanie
– to się w tym mieści. Trzeba zmienić, pozbawić
sędziów w takim razie… Żeby móc przyrównywać
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ich sytuację do sytuacji senatorów, to trzeba ich
pozbawić tej prerogatywy. Ale w takim razie pozbawić należy także strony, społeczeństwo, ludzi
biorących udział w procesach, prerogatywy co do
badania, czy np. taki ławnik, o którym przed chwilą
mówiłem – no, przed chwilą, pół godziny temu –
może brać udział w rozprawie, czy on jest należycie
umocowany, czy nie jest należycie umocowany, czy
spełnia te przesłanki wyłączenia, czy nie spełnia
tych przesłanek wyłączenia.
Proszę państwa, podam kolejny przykład, na
pewno bardzo ważny. Ja go tylko sygnalizowałem,
a teraz może powiem troszkę więcej, dodam 2 zdania komentarza. A umocowanie pana ministra do
delegowania sędziów? Przecież instytucja sędziów
delegowanych jest w sumie często, w sytuacji wykruszania się składów niektórych sądów, instytucją ratunkową – prawda? No, ona musi istnieć.
A czy wolno będzie zbadać, czy nie będzie wolno
zbadać, czy delegacja – delegacja udzielona przez
konstytucyjny organ – została udzielona przez konstytucyjny organ, ale nie tylko, bo także z zachowaniem takiej władzy, jaką ten organ ma? Bo minister
może tylko udzielić jej na określony okres itd., itd.
Wolno będzie to zbadać, czy nie będzie wolno?
No, dopóki państwo nie pozbawicie sądów tego
prawa, to sianie takich wątpliwości wśród sędziów,
czy coś może być, czy też nie może być zagrożeniem, również skutkującym dla sędziego postępowaniem dyscyplinarnym, jest pytaniem dla
sędziego dramatycznym.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie
Marszałku… Chciałbym dopytać w tej ostatniej
sprawie, bo ona jest podstawowa według mnie.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Czym innym jest badanie składu danego sądu –
czyli np. czy w składzie 3 sędziów dany ławnik nie
powinien być – a czym innym jest badanie samego statusu sędziego. Otóż jeśli wg procedury, jasno
określonej, prezydent mianował danego człowieka
sędzią, to jest on sędzią – oczywiście jeśli nie zostanie on, ale to już w trybie dyscyplinarnym, złożony

z tego stanowiska. To właśnie ta zasada jest jedną
z zasad podstawowych, budujących niezawisłość
sędziego. Bo on może być – w cudzysłowie – postrzegany jako człowiek o jakiejś tam konotacji politycznej, ale w momencie, kiedy zostaje powołany
przez pana prezydenta na stanowisko sędziego, to
staje się kompletnie niezależny, do końca, dozgonnie. To właśnie na tym polega. To jest jedna z zasad, dzięki której sędziowie mogą być niezawiśli.
I taki sędzia może w każdej chwili wydać każde
orzeczenie, bo się nie boi, że przestanie być sędzią
czy że ktoś będzie badał, czy on w ogóle może być
sędzią. Nie mówimy o składzie sądu, mówimy
o statusie sędziego jako sędziego.
(Rozmowy na sali)
I, proszę państwa, nic tu nie da buczenie z ław
opozycji czy też w tej chwili koalicji rządzącej…
przepraszam, koalicji mającej przewagę w Senacie.
Czy niektórzy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nikt nie
buczy, Panie Senatorze, niech pan spokojnie zadaje pytanie.)
Tak, kończę myśl.
Panie Prezesie, proszę mi wytłumaczyć: dlaczego chcecie, badając w każdym przypadku – bo nie
ma tutaj ograniczeń – czy sędzia jest sędzią, co jest
według mnie niezgodne z prawem, naruszać jego
niezawisłość? On, tak jak powiedziałem, może się
obawiać takiego badania. A on ma być niezawisły.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Już chciałem powiedzieć, Panie Senatorze,
że pozostaniemy przy własnych ocenach, jednak
zrezygnowałem z takiego postawienia sprawy.
Oczywiście ja wiem, że ja nie mam żadnego prawa panu zadawać pytań, bo to pan ma prawo zadawać pytania mnie. Ale czy pan uważa, że to takie…
Ja nie chcę uzyskać od pana odpowiedzi na to pytanie, tylko chcę przekazać swoją myśl. Czy pan
uważa, że gdyby się zdarzyło tak oto, że w istocie
rzeczy sędzią zostałaby osoba, która została powołana na to stanowisko bez dopełnienia owej równorzędnej, współistotnej, fundamentalnie ważnej dla
trybu stania się sędzią przesłanki współdziałania
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Krajowej Rady Sądownictwa, czyli gdyby została
sędzią z pogwałceniem trybu z art. 179 konstytucji, to byłoby wszystko w porządku? Czy naprawdę
taka osoba, która by wiedziała, że przecież tryb nie
został zachowany, ale została sędzią, byłaby niezawisła? Ja się obawiam, że byłoby wręcz przeciwnie. Ale oczywiście rozumiem, że możemy pozostać
przy naszych ocenach.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Prezesie.
Ja mam pytanie. Czy ja także mógłbym być mianowany, zgodnie z tą nową ustawą, na sędziego?
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czysto
teoretyczne pytanie, ale ma znaczenie praktyczne.)
…powiem w ten sposób. Ja sobie tego oczywiście
nie wyobrażam, powiedziałem, że nie wyobrażam
sobie, żeby pan prezydent, ten czy jakikolwiek inny,
w przyszłości, w sposób tak jawny naruszył zasadę przewidzianą w art. 179 konstytucji. Ale jak pan
pyta, czy teoretycznie nie mogłoby się coś takiego zdarzyć… W przypadku takiej definicji i przeformułowania w takim kierunku treści art. 55
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
odpowiednio art. 29 ustawy o Sądzie Najwyższym
itd., tych wszystkich przepisów, o których mówiłem w części wstępnej swojego wystąpienia, teoretycznie mogłoby się to zdarzyć. I nie wolno byłoby
tego zbadać i nie wolno byłoby tego zakwestionować, bo tego właśnie ta ustawa zakazuje.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Prezesie. Chcę powiedzieć, że
absolutnie nie będę się o to ubiegał.
Pan senator Czerwiński, proszę uprzejmie.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, ja odpowiem na to pytanie, które prezes zadał. Otóż według mnie nie, bo trzeba

stosować całe prawo, które w tej chwili mamy.
I o ile ja rozumiem, ustawa, która w tej chwili obowiązuje, nie upoważnia prezydenta do powołania
sędziego bez wniosku KRS. Ale może się mylę.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Ale gdyby…)
Ale prawo nie jest z „gdyby”, to są zdania oznajmujące, a nie przypuszczające. Przepraszam, Panie
Prezesie, musimy schodzić na bardzo niski – może
wysoki – poziom. Prawo to są zdania oznajmujące,
tam nie ma „gdyby”.
I teraz podstawowa kwestia. Pan prezes podał
nam tutaj artykuły, 4 artykuły, według których
możliwe byłoby naruszenie… Chodzi tutaj właśnie o to pytanie, o naruszenie statusu bycia sędzią – nie wiem, jak to inaczej nazwać – poprzez
niedopełnienie procedury powoławczej, tak bym
to określił. I teraz: kiedy mogłoby być to niedopełnienie, według słów pana prezes? I to też jest podstawowe pytanie. Wtedy, kiedy organ wnioskujący
do prezydenta o powołanie, czyli KRS, byłby powołany niezgodnie z prawem. Czyli mamy pewien ciąg
przypuszczeń. Ale na samym końcu jest Trybunał
Konstytucyjny, który na szczęście już się wypowiedział na ten temat, stwierdził, że KRS – w części
sędziowskiej, oczywiście, bo to było kwestionowane – został powołany… sędziowie, którzy wchodzą
w skład KRS, zostali powołani zgodnie z konstytucją. Czyli ta ustawa jest zgodna z konstytucją.
No, to skoro nie ma początku tego wnioskowania,
to nie ma też końca. Tak czy nie? Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego w obecnym stanie prawnym, niezgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego,
niektórzy w Polsce podważają… Czy oni mają prawo, czy mogą mieć prawo, według pana prezesa,
podważania statusu sędziego? Nie składu sądu,
bo to są dwie różne rzeczy.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Mogę?)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Pytanie pana marszałka Borusewicza brzmiało: czy teoretycznie można byłoby skontrolować,
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czy ktoś jest wówczas sędzią? Odpowiadałem, że
teoretycznie nie można byłoby tego skontrolować,
bo ta ustawa tego zakazuje. I to podtrzymuję.
Drugie rozumowanie przedstawione przez
pana senatora. Panie Senatorze, pan się odwołał w pewnym momencie do tego, że Trybunał
Konstytucyjny stwierdził już, tak to nazwijmy,
prawidłowość, czyli zgodność z konstytucją takiego rozumienia art. 187 – bo tu chodzi o rozumienie – które zakłada, że tzw. część sędziowską
mogą powoływać również politycy, a nie sędziowie.
Do tego sprowadza się orzeczenie trybunału.
Tylko niech pan senator zwróci uwagę na to,
że jeżeli musi się pan odwoływać do tego typu argumentów, że trybunał coś stwierdził, to znaczy,
że jednak pan zakłada, że ta przesłanka jest bardzo
ważna przy sędziowskim powołaniu. To prawda.
Nie może być inaczej. Ta przesłanka jest bardzo
ważna przy sędziowskim powołaniu. Przy braku
jej spełnienia, gdybyśmy nie mieli tego orzeczenia
Trybunału Konstytucyjnego… Rozumiem, że dopuścił pan, że trzeba to badać.
Teraz etap ostatni. Ja nie będę, bo to nie jest
w tej chwili potrzebne dla mojego wywodu, odwoływał się do argumentów podnoszonych – wczoraj
była o tym mowa – np. przez sędziego trybunału,
pana sędziego Wyrembaka, dotyczących tego, jakie procedury są uruchamiane w tym trybunale.
To mogłoby chyba osłabić pana głębokie przekonanie, że powinniśmy jako świętą świętość przyjmować to założenie. Chociaż z takiego czysto
formalnego punktu widzenia pan oczywiście ma
prawo twierdzić, że ostateczne orzeczenie trybunału… Tylko pan senator nie uwzględnia w rozumowaniu jeszcze jednego czynnika, bardzo istotnego.
Nawet przyjmując pana założenie, nie wolno tego
wszystkiego badać z punktu widzenia zgodności przepisu, który ma chronić niezależność sądów i niezawisłość sędziów, z polską konstytucją.
To wcale nie znaczy, że jednocześnie, jakby a limine
jest wyeliminowana możliwość badania zgodności z prawem europejskim. I to właśnie powiedział
TSUE w wyroku z dnia 19 listopada. Czym innym
jest badanie zgodności z konstytucją, a czym innym
jest badanie zgodności z prawem europejskim.
Ja powiedziałem w trakcie swojego wywodu,
że konstytucja jest dla mnie najwyższym prawem.
Tak jest. Ale to jeszcze niczego nie przesądza, dlatego że konstytucja powinna – podkreślam: powinna – kumulować, absorbować wszystkie wartości,
prawa człowieka w zakresie zgodności z prawem europejskim. Może się jednak zdarzyć tak,

że pewnych wartości na określonym etapie jeszcze nie zaabsorbuje. Wtedy oczywiście nie można
badać zgodności przepisu z konstytucją, a czasem
trzeba zbadać zgodność z prawem europejskim.
Bo muszą być spełnione oba te standardy.
Wiem, wyprzedzam pańskie pytanie. Zadawał
pan to pytanie chyba już 2 czy 3 osobom na tej
sali. Czy wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej są źródłem prawa? Odpowiadam
tak, jak odpowiedział pan minister Warchoł: nie
są. Miał rację, nie są źródłem prawa. Tylko że to
nie kończy odpowiedzi. Nie są źródłem prawa,
ale problem polega na tym, że wyroki Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, tak jak każde
orzeczenie sądu, tak jak każdy wyrok, odczytują
prawo Unii Europejskiej. To one, to zawsze wyroki sądów nadają prawu określoną treść. To, co
my mamy – jeszcze raz to powtarzam – zapisane
w postaci czasem 2 rzędów, czasem 10 rzędów literek, to jeszcze nie jest prawo. To jest suchy tekst
ustawy. Ten suchy tekst ustawy zyskuje miano prawa dopiero w wyniku wykładni organów sędziowskich. Na tym polega rola sądów, wtedy rodzi się
prawo. Tu mamy do czynienia z przepisem, to jest
lex, sądy odczytują ius. I, proszę państwa, czasem
może być tak, że Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, tak zresztą jak każdy inny trybunał
i sąd, sam, jeśli chodzi o wyrok, nie jest źródłem
prawa, ale jest źródłem prawa to, co w wyniku wyroku sądu, tego, innego, zostanie odczytane jako
norma z treści przepisów. Różnica pomiędzy przepisem a normą.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie
Marszałku, dosłownie… Już nie będę męczył pana
prezesa.)
(Głosy z sali: Nie, nie, nie…)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, ale krótko, Panie Senatorze.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Słyszę okrzyki zachęty. Panie Prezesie…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Mam dobrą kondycję.)

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

200
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

…bardzo proste pytanie. Gdyby się tak zdarzyło, że trybunał, TSUE w sprawie indywidualnej
określiłby, że dana osoba nie jest sędzią – mówimy
o statusie sędziego, nie obsadzeniu sądu – a według
prawa polskiego, według konstytucji stwierdzono
by, że jest sędzią, to który wobec tego wyrok stosujemy? Które orzeczenie, bo to oczywiście nie musi
być wyrok. Proszę mi powiedzieć,
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, tak, oczywiście, proszę.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Panie Senatorze, nie udzielę abstrakcyjnej odpowiedzi: tak lub nie. Dlaczego? Dlatego, że nie
uwzględnił pan w pytaniu, w przesłance tego pytania, z jakiego tytułu Trybunał Sprawiedliwości Unii
Europejskiej niejako powiedziałby, że dana osoba
nie jest sędzią. Jeżeliby to była racja, która nie była
brana pod uwagę przez Trybunał Konstytucyjny,
to oczywiście szanowałbym wyrok TSUE, bo to
są przecież równorzędne, obok siebie porządki.
Muszę szanować jeden porządek i drugi. Tylko
wtedy, kiedy jeden porządek dokładnie z tych samych powodów zaprzeczałby drugiemu porządkowi i tego by się w żaden sposób nie dało pogodzić,
dałbym rację konstytucji, a nie prawu europejskiemu. Ja, osobiście, jako sędzia i polski, i europejski.
Tyle tylko, że – postawię kropkę nad „i” – proszę
państwa, to jest właściwie w tej chwili dyskusja
czysto akademicka, która mogłaby być przeniesiona na grunt jakiegoś seminarium z zakresu prawa
konstytucyjnego, prawa europejskiego. Dlaczego?
Dlatego, że polski Trybunał Konstytucyjny stwierdził konstytucyjność traktatu akcesyjnego. I nie powoła się pan senator i żaden z innych senatorów
nie powoła się w tej dyskusji na to, że Trybunał
Konstytucyjny stwierdził niezgodność z konstytucją – do czego ma upoważnienie – jakiegoś traktatu, czyli że skorzystał z tej kompetencji. Takiego
wyroku nie ma. A skoro takiego wyroku nie ma,
to nie można operować argumentem, że polski
Trybunał Konstytucyjny stwierdził zgodność czegoś z konstytucją. Dopiero wtedy, kiedy stwierdziłby niezgodność, a ja miałbym zastosować tę
niejako normę traktatową, to powstałby problem
dla mnie jako sędziego polskiego i europejskiego.

Dopóki Trybunał Konstytucyjny nie stwierdził niezgodności, dopóty ja takiego problemu nie mam.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Panie Prezesie, teraz pan senator Krzysztof
Kwiatkowski.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Ja z uwagi na upływ czasu zadam tylko 1 pytanie z tych, które planowałem zadać. Fokusujemy
swoją uwagę na sądach powszechnych, więc
ja może o troszkę inną dziedzinę zapytam. W tych
zmianach zgromadzenia ogólne sędziów sądów
administracyjnych tracą wpływ na powoływanie
sędziów tych sądów. Takie rozwiązanie mamy już
w przypadku Sądu Najwyższego. Jak pan prezes
może ocenić funkcjonowanie tego rozwiązania
w praktyce?
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Nie najlepiej, Panie Senatorze. Nie najlepiej,
delikatnie rzecz ujmując. A myślę, że jeśli chodzi
o uprawnienia sądów administracyjnych… No, nie
chcę odbierać chleba panu prezesowi Drachalowi,
który przecież też jeszcze czeka i pewnie doczekać
się nie może.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Prezesie.
Teraz pytanie zadaje pan senator Józef Łyczak.
SENATOR
JÓZEF ŁYCZAK
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
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Panie Prezesie, na wstępie gratuluję tężyzny fizycznej i znakomitego języka, pięknego języka, którym jest pan w stanie przekonać nieprzekonanych
do tej pory. Ale do rzeczy.
Do mnie zgłaszało się bardzo wielu mieszkańców tzw. Polski powiatowej, tych Polaków,
którzy są najbardziej niezadowoleni z tego, co zastają, z tego, jak są traktowani w naszych sądach.
Nadzieją dla tych ludzi, głównie dla rolników,
pokrzywdzonych, tych, którzy zostali oszukani, a sprawy ciągną się przez 10, 12, 14 czy 15 lat
i końca nie widać… Iskierką nadziei była dla nich
Izba Dyscyplinarna. I chciałbym zapytać: dlaczego pan prezes i ta mniejsza część społeczności sędziowskiej tak bardzo negujecie wprowadzenie tej
Izby Dyscyplinarnej? Przecież wszyscy, obojętnie,
gdzie pracujemy, jesteśmy za dobrą pracę nagradzani, a za złą karceni. I myślę, że do tego – ja nie
jestem prawnikiem – by się sprowadzała rola Izby
Dyscyplinarnej. To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa, ale to o opinię pana prezesa
chciałbym spytać. Bo np. mnie osobiście niepokoją odpowiedzi pani prezes sądu. Mianowicie na pytania, czy bierze udział w manifestacjach, bardzo
często odpowiada, że nie bierze. Ja już abstrahuję
od tego, czy to są manifestacje o charakterze politycznym, czy nie. Czy ma świecę? Nie. A pokazane
jest, że ma.
Ostatnie pytania. To, co najbardziej niepokoi,
jak myślę, zasadniczą większość Polaków, to sytuacja we Francji. Dziennikarz zadaje pytanie pani
prezes, a pani prezes odcina się, mówi: ja jestem
odcięta od świata zewnętrznego, nic nie wiem na
temat tego, co się dzieje poza granicami, a co się
dzieje w kraju, wiem.
I ostatnia sprawa. Określenie marszu tóg i łańcucha… Dla mnie, dla większości Polaków ten strój
to jest świętość, on oznacza sprawiedliwość. A pani
prezes, gdy normalni mieszkańcy pytają, jak można w marszu iść w tym stroju, odpowiada: togi to
są zwykłe fartuszki. A więc ja się pytam: co ja mam
na tych moich pięknych Kujawach powiedzieć?
W ostatni tydzień karnawału pojawiają się przebierańcy. Czy można w togę się przebrać i włączyć
się w ten szereg przebierańców? Uważam, że nie.
Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Przede wszystkim, Panie Senatorze, niech pan
ode mnie nie oczekuje, że będę wystawiał cenzurki
czy oceny pani pierwszej prezes. Pełni ten urząd
w moim przekonaniu bardzo godnie w bardzo
trudnych czasach.
Jeśli chodzi o takie kwestie, czy powiedzieć, czy
się brało udział w jakimś zgromadzeniu, czy się
trzymało światełko w ręku, czy się tego światełka nie trzymało, to ja się trzymam zawsze tego,
że trzeba mówić o tym, co się zdarzyło, i o tym,
co się uważało za słuszne. Ja nie kryłem w 2017 r.,
że brałem udział w zgromadzeniu przed Sądem
Najwyższym i że trzymałem wówczas, w bardzo ważnej dla sądu sprawie, to światełko nadziei w ręku. Okazało się, że wtedy pan prezydent
te racje częściowo, w bardzo dużej części uznał.
No niestety, jak się potem potoczyła historia, wszyscy wiemy. I tak samo powiedziałem, że byłem
na Marszu Tysiąca Tóg. Jednak jeśli pan mnie pyta
o to, czy ja byłem w todze, odpowiadam: ja nie,
ja nie włożyłem togi. Dlaczego? Dlatego że ja jestem
wychowany w bardzo tradycyjnym rozumieniu sędziowskiego etosu i nawet jak wychodzę z pokoju
narad i przemykam się takim korytarzykiem bocznym na chwilę do sekretariatu wydziału, żeby coś
tam sprawdzić, to togę zdejmuję, bo tak nakazuje mi moje sędziowskie sumienie. Ale to wcale nie
znaczy, że uważam, iż koleżanki i koledzy sędziowie, którzy brali udział w tym marszu…
(Senator Józef Łyczak: Ale rzecz dotyczy pani
prezes.)
…w togach… Z tego, co wiem, to pani prezes
była, ale chyba też bez togi. Panie Senatorze, ja to
w całości usprawiedliwiam, chociaż, tak jak mówię, sam postąpiłem inaczej. Porównywanie tego
z sytuacją założenia togi, jak pan mówi, na jakiś
tam karnawał czy na jakieś, nie wiem, tego typu
ludyczną okoliczność, to jest to rzecz nie tylko dla
mnie niedopuszczalna, a moim zdaniem generalnie niedopuszczalna. Nie chciałbym jednak, żeby
pod to był podciągany jeszcze inny przykład. Wiem,
że było przedmiotem różnego typu kontrowersji,
kiedy sędziowie w najlepszej wierze organizujący,
określmy to, edukacyjno-szkoleniowe rozprawy,
symulacje rozpraw, idąc do szkół, wychodząc do
młodzieży, zakładali togi. I to też nie była żadna
profanacja tego…
(Senator Józef Łyczak: To jest zupełnie inna
rzecz.)
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To jest zupełnie inna rzecz, tak. Ale użył pan…
To wszystko zależy od sytuacji, od kontekstu.
Są takie konteksty, w których moim zdaniem jest
to absolutnie etycznie dopuszczalne.
(Senator Józef Łyczak: A nazywanie togi fartuszkiem?)
Już panu senatorowi odpowiedziałem, że tego
oceniać nie będę. Każdemu z nas…
(Senator Józef Łyczak: O, nie, nie…)
Każdemu z nas może się zdarzyć, mnie się pewnie w ciągu dzisiejszego popołudnia zdarzyło dziesiątki razy, no, może nie dziesiątki…
(Rozmowy na sali)
…jakiś lapsus językowy popełnić. Rozumiem,
że będzie to potem wykorzystywane przez długie
jeszcze lata.
Przepraszam, bo umknęła mi pierwsza część
pytania pana senatora.
(Senator Józef Łyczak: O Izbę Dyscyplinarną…)
Panie Senatorze, to nie jest tak…
(Senator Józef Łyczak: …że jest iskierką nadziei
dla tych poszkodowanych najbardziej.)
Przecież ja już odpowiadałem na takie pytanie,
że to jest mit, naprawdę mit, że dotąd sędziowie nie
podlegali żadnej odpowiedzialności dyscyplinarnej.
No naprawdę tak nie było. Ja wiem, że np. pani senator Staroń będzie dysponowała licznymi przykładami, że coś tam nie do końca się sprawdziło
w tych postępowaniach dyscyplinarnych. Ja jeszcze
raz z pełną otwartością mówię, iż nie twierdzę, że
wszystkie orzeczenia były trafione. Tyle tylko, że
żeby doszło do odpowiedzialności dyscyplinarnej,
musi być najpierw rzecznik dyscyplinarny, musi
być wniesione… Ja mogę dyskutować na gruncie
konkretnych spraw, żebyśmy się dobrze rozumieli.
Jeżeli państwo mi pokażecie taką sprawę, w której
sąd dyscyplinarny, stary sąd dyscyplinarny wydał orzeczenie oczyszczające z winy i okazało się,
że wydał to orzeczenie niesłusznie, i przekonacie
mnie państwo, że w nowym tym układzie dyscyplinarnym to orzeczenie byłoby na pewno inne,
to wtedy dyskusja będzie inna. Ale takiego dowodu
przeprowadzić naprawdę nie sposób. To znowu są
kwestie kazusów, kwestie przypadków.
Zakończę takim oto stwierdzeniem, że to może
bardzo ważne, że była wiązana taka wielka nadzieja z tym nowym organem, ale po drugiej stronie,
na drugiej szali jest wszystko to, co zostało niestety dostrzeżone przez organa międzynarodowe,
jeśli chodzi o działalność tego organu, i co zostało
tak, a nie inaczej, przez organa międzynarodowe
ocenione.

Proszę państwa, musielibyśmy znowu wracać
do wszystkich sformułowań, do poszczególnych
sformułowań, które zostały zawarte w wyroku TSUE i w wyroku Sądu Najwyższego z dnia
5 grudnia, które to szczegóły… Możecie się państwo
z nimi nie zgadzać, ale ja jednocześnie widzę w tym
bardzo silne racje. I to nie są racje – żebyśmy się
dobrze rozumieli, chociaż gdy chodzi o jednostkowe przypadki, to może to stwierdzenie nie jest
do końca precyzyjne – przemawiające przeciwko
osobom pełniącym funkcje sędziowskie w tej izbie,
a już kompletnie nie dotyczy to np. sędziów z Izby
Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych,
w której to izbie zasiada w moim przekonaniu
wielu bardzo wybitnych, tak, użyję nawet tego
sformułowania, wybitnych prawników. Tylko co
z tego, skoro na drugim planie – nie na drugim
planie w tym sensie, że na dalszym planie, tylko
obok, jednocześnie – mamy to, co na tej sali było
wielokrotnie nazywane grzechem pierworodnym,
prawda? Trzeba widzieć jedno i drugie. Ja w związku z tym nie rzucę kamieniem w żadnego członka jednego czy drugiego organu, o którym w tej
chwili mówimy, ale cały czas odwołuję się do tego,
co mój sąd, czyli Sąd Najwyższy, i co mój sąd, czyli Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
bo Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
jest też moim sądem, stwierdził co do umocowania tych organów u źródła ich powstania.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Prezesie.
Czy pani senator Lidia Staroń chciałaby zadać
pytanie? Bo ja mam tu sprzeczne informacje.
(Senator Lidia Staroń: Dziękuję. Miałam nie
pytać…)
Tak? Proszę uprzejmie, proszę bardzo.
SENATOR
LIDIA STAROŃ
…ale ponieważ pan prezes chciał, żebym pytała,
to tylko dlatego…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Nie, nie.)
(Wesołość na sali)
Panie Prezesie, ja powiem tak: właściwie dlatego, że pan o tym opowiadał, chcę o to zapytać.
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Pierwsza rzecz: pan mówił o sędziach. Pierwsze
pytanie dotyczy tego, czy sąd jest dobrze, należycie
obsadzony, czy nie. Przez tyle lat przecież pan sądzi
i zawsze podstawą był m.in. art. 439, jeśli dobrze
pamiętam, prawda?
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Tak, art. 439.)
Tak, tak. Czyli pan zawsze sprawdzał…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Tak.)
…dokładnie…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Tak.)
Ale co pan sprawdzał? Sprawdzał pan dokumenty, sprawdzał pan, czy sąd jest należycie obsadzony, czyli kto jest w składzie, czy to jest ten
sąd, czy ta osoba, że tak powiem… czy to jest właściwy sąd, czy jest, tak sam pan przed chwileczką
powiedział, delegacja właściwa, prawda? Tak było
przez te wszystkie lata. I pierwszy raz, pierwszy
raz w Polsce zmieniło się to, że sędzia – i to jest
co innego – podważył status sędziego, tak, status sędziego. I pan dobrze wie, że to jest zupełnie
co innego. W takiej sytuacji, dokładnie w takiej sytuacji można powiedzieć… Bo pan powiedział tak:
ale przecież możemy też sprawdzić, jeżeli chodzi
o senatora, o jakąś inną osobę. Czyli my, jeżeli…
Bo przecież kiedy zostaje się sędzią? Wtedy kiedy składa się ślubowanie. Prawda? Wtedy ta osoba
jest sędzią. No tak, wcześniej nie jest. To, że ma
już egzamin, to… Wtedy ona jeszcze nie jest sędzią.
Dopiero jak jest, że tak powiem… po ślubowaniu
jest rzeczywiście sędzią. Bo czym innym jest koniec nauki czy też koniec tej drogi… Tak samo jest
zresztą z senatorem. Kiedy zostaje się senatorem?
Kiedy jest ślubowanie. To, że jest już po wyborach…
Wtedy dopiero jest się senatorem, kiedy jest ślubowanie. Wtedy jest się senatorem. A więc dla mnie
to, co pan mówił, to… Rzeczywiście czym innym
jest podważanie statusu sędziego. Bo jeżeli będziemy szukać, czyli sprawdzać, czy budować… badać
drogę np. radcy, adwokata, notariusza, komornika,
dlatego że np. w komisji egzaminacyjnej będzie sędzia… A więc pan będzie sprawdzał: zaraz, czy pan
jest radcą? Czyli to nie będzie tak jak zawsze, czyli
że podstawą jest dokument, tylko zapyta pan: zaraz, zaraz, ale pan będzie radcą… nie, nie, ja muszę
to sprawdzić, bo w tej komisji egzaminacyjnej był
sędzia, a ten sędzia jest „tym” sędzią, czyli nominacja była przez „tego” prezydenta… No przecież
to będzie absurd! To będzie taki absurd, który będzie paraliżem nie tylko wymiaru sprawiedliwości,

ale i Polski. Tak uważam. I koszty tego są…
Właściwie nie wiemy, jakie są – tak? To jest pierwsza rzecz.
I druga rzecz, o którą chciałabym zapytać.
Bo też mówiliśmy o… Pan mówił o sędziach
i że tu przede wszystkim ważna jest niezależność,
ta niezależność to jest podstawa, niezawisłość
to jest podstawa. Ale to nie jest to samo co bezkarność, prawda? To nie jest to samo. Czyli ta niezawisłość, niezależność to jest od początku… Po co ona
jest? Po to, żeby, jeżeli sędzia rozpoznaje sprawę,
od początku do końca, do wyroku, nie było żadnych nacisków. Prawda? On jest niezależny, on
jest niezawisły właśnie po to, żeby była decyzja.
I ta decyzja to jest właśnie wiedza, niezależność,
wszystko to, co dobre. Ale nie może być tak… I to
nie jest tylko kwestia niezależności od władzy, ale
też od… Bo mogą być jakieś grupy interesów, różnego rodzaju. A więc my mówimy, że to nie może
być to samo… Nie może być bezkarności. I to, co
pan przed chwilą… Bo pan senator przed chwilą
powiedział: ta szansa, ta szansa, ta zmiana, jeżeli
chodzi o Izbę Dyscyplinarną… żeby nie było tak,
jak jest dzisiaj. A pan prezes powiedział, że przecież dzisiaj nie jest źle, bo przecież są postępowania dyscyplinarne. A ja powiem… Pan powiedział,
że ja na pewno mam przykłady. Tych przykładów
jest bardzo dużo, mogę panu je wymieniać jak w litanii, ale to nie chodzi o to – bo sędziowie to też są
ludzie – tylko chodzi o to, że jest przyzwoitość…
Oj, nie przyzwoitość, tylko, że tak powiem, zgoda
na to, przyzwolenie na to, żeby była bezkarność.
To o to chodzi. I choćby pierwsze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani
Senator, ja bardzo nieśmiało chciałbym zwrócić
uwagę…)
Ale pytanie jest właśnie…
(Senator Artur Dunin: Ale dlaczego to pytanie
10-minutowe?)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
o pytanie. Dobrze?)
Pierwsze pytanie było… Chodzi o, że tak powiem, podważanie statusu. To była pierwsza rzecz.
I tutaj pan prezes…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.
I to drugie pytanie, i trzecie…)
Druga rzecz to sprawa izby… Chodzi o postępowanie dyscyplinarne. I chciałabym dodać, ale
skoro… No okej, to jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi
o te przykłady. Pan prezes o tym mówił, więc trudno, żebym nie mówiła, skoro chciał, żebym o tym
powiedziała. Prawda?
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Panie Prezesie.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, na pierwsze pani pytanie, co
prawda nie pani, ale kilku osobom, kilkakrotnie odpowiadałem, w związku z czym traktuję pani wypowiedź bardziej jako głos w dyskusji. Oczywiście,
rozumiem założenia, z których pani wychodzi, ale
z założeniami się rozmijamy. Chcę tylko co do
jednego, jedynego elementu bardzo wyraźnie zasygnalizować, że się różnimy. Mianowicie pani senator była łaskawa wyrazić opinię, że decydujący
o tym, że ktoś staje się sędzią, jest sam moment
ślubowania, a ja twierdzę, że decydujące jest przejście prawidłowej procedury obejmującej obie przesłanki określone w art. 179 konstytucji. Nie mam
nic więcej w tym zakresie do powiedzenia.
(Senator Lidia Staroń: To jest koniec.)
Gdy zaś chodzi o drugi człon wypowiedzi,
to pełna zgoda, Pani Senator, czyli co do tego,
że niezależność i niezawisłość to absolutnie nie
może być bezkarność.
(Senator Lidia Staroń: A tak jest.)
Absolutnie tak, tylko to są jakieś 2 różne
płaszczyzny. Ja chcę stwierdzić, że bardzo się
boję tego typu generalizowania, które padło tylko
w jednym zdaniu, rozumiem, że z dobrą intencją
z pani strony, mianowicie, że dotąd to było, jak pani
senator była to łaskawa określić, takie bezprawie.
No, tak nie jest i tak nie było. I to założenie, tak silnie utwierdzane w umysłach ludzkich, być może
za taką, a nie inną opinią sądów niestety też idzie.
Chcę też z całym naciskiem podkreślić, że równie ważnym… obok komponentu tzw. niezawisłości
wewnętrznej, na którą pani się powoływała, czyli
tej, którą każdy sędzia nosi w swoim sercu i umyśle, równie ważnym komponentem jest owa – różnie to jest nazywane – niezawisłość zewnętrzna,
czyli tzw. obiektywne czynniki sprzyjające niezawisłości. A jednym z fundamentalnych czynników
sprzyjających niezawisłości zewnętrznej jest to,
aby sędziowie byli jak najdalej – zarówno w procedurach nominacyjnych, w sensie… no, również
źródeł ich wcześniejszych powiązań z władzą wykonawczą – od władzy wykonawczej. No, niestety

uczestnicy procesów, te strony procesów, które po
drugiej stronie będą miały jako przeciwnika przede
wszystkim urząd państwowy, Skarb Państwa,
będą zupełnie inaczej patrzyły na sędziego wywodzącego się ze środowiska jeszcze miesiąc, 2 czy
3 miesiące wcześniej mocno związanego właśnie
z tym urzędem państwowym, który będzie stał po
drugiej stronie. To musi jedno z drugim współgrać. I właśnie tego dotyczy wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Szanowni Państwo…
(Senator Lidia Staroń: Poproszę jeszcze minutę.)
…pan sędzia stoi na mównicy 3,5 godziny. Jeżeli
będziecie państwo zadawali pytania, nie mieszcząc
się w granicach minuty, to będę musiał zarządzić
przerwę dla pana sędziego, bo jakieś odpowiednie…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Ja sobie dam radę.)
Da pan sobie radę. W porządku, dobrze.
Pan Wadim Tyszkiewicz, potem jeszcze pani
Lidia Staroń.
SENATOR
WADIM TYSZKIEWICZ
Panie Sędzio, mam 1 pytanie, bardzo krótkie,
bo szanuję pana czas i jestem pełen podziwu dla
pana postawy. Mam takie pytanie. Parę razy tu
padało… Mówił pan o wybitnych sędziach. Ja zacząłem się zastanawiać, kto ocenia, że sędzia jest
wybitny. Chodzi mi o to, że… Wydaje mi się, że
w systemie demokratycznym o tym, że sędzia jest
wybitnym sędzią, decyduje to, że są publikacje,
historia, rozprawy, i wybitni sędziowie wybierają
między sobą wybitnego sędziego, a w kraju niedemokratycznym to komisarze partyjni wybierają,
mówią: ten sędzia jest wybitny. To jest pierwsze
pytanie: jak pan uważa, jak znaleźć czy wybrać…
Kto powinien ocenić, że sędzia jest wybitny?
Drugie, bardzo krótkie pytanie. Skoro mówimy, że sędziowie są omylni, że sądy się mylą, to
czy może się pomylić Izba Dyscyplinarna, i – przewrotnie powiem – czy nie uważa pan, że skoro
skład sędziowski popełnił błąd i Izba Dyscyplinarna
go ocenia, to czy nie powinno być izby dyscyplinarnej oceniającej Izbę Dyscyplinarną? Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Odpowiadam na pytanie pierwsze. Panie Senatorze, prostuję: chciałem użyć sformułowania „wybitni prawnicy” dlatego, że pozostając
z 2 czy 3 sędziami, czego nie kryję, Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych w bardzo
dobrej znajomości, a z jednym z nich, mogę powiedzieć, nawet w stosunkach przyjacielskich…
Uważam go za wybitnego prawnika, ale nieco inaczej patrzę na niego jako na sędziego z uwagi na to,
że zdecydował się w takich, a nie innych okolicznościach kandydować na tę funkcję. I to jest odpowiedź na pierwsze z pańskich pytań.
Drugie pytanie. Postaram się na nie odpowiedzieć równie krótko: oczywiście, że tak. Każdy sąd,
niestety, jak każda działalność ludzka, zakłada jakiś
margines błędu. I dlatego taka – troszkę mówiłem
o tym, odpowiadając i panu senatorowi, i pani senator – pewna dziecięca wiara w to, że jak ustanowimy izbę, którą nazwiemy Izbą Dyscyplinarną,
to już na pewno nie będzie żadnych pomyłek,
że to już będzie tylko sama wieczna szczęśliwość…
To jest założenie złudne i w moim głębokim przekonaniu nieprawdziwe.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale czy Izba
Dyscyplinarna może się pomylić?)
No, właśnie odpowiadam: każdy się może pomylić. Panie Senatorze. I na tej zasadzie – oczywiście rozumiem, że pan to powiedział żartem
– można sobie wyobrazić tzw. nieskończoną liczbę
instancji.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jasne. Dziękuję.)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pani senator Lidia Staroń.

ludzie… I to nie jest 1 osoba, to były tysiące osób
przez te wszystkie lata. Mogę panu powiedzieć:
to jest rzeka… Dlatego dzisiaj o tym mówię, a nie
dlatego, że to jest jakiś śmiech czy to jest ironia.
Nie, to jest krzywda, to jest cierpienie. I bardzo
często jest tak, że ludzie nie mają majątku, mieszkania przez sędziów. Tych wszystkich przykładów
jest dużo, ale powiem tak: niestety, gdyby nie było
przyzwolenia, gdyby tego nie było, to nikt z nas by
o tym nie rozmawiał. Nikt. I teraz przez chwilę mówił pan chyba, nie wiem, czy ktoś inny… Przecież
jest taki bardzo przyzwoity sędzia z Olsztyna, który
chciał… No, badał ten proces, jeżeli chodzi o podważanie statusu innego sędziego. A ja miałam sprawę związaną, że tak powiem, z tym sądem i chodzi
o tego sędziego. Ten sędzia wcześniej… Zresztą złożyłam właśnie wniosek o postępowanie dyscyplinarne wobec tego sędziego. Dlaczego o tym mówię?
No, przecież on mówi, że on jest bardzo przyzwoity. Dzisiaj jest to ikona dla was, dla sędziów, i możliwość badania drogi, jeżeli chodzi o podważanie
statusu sędziego, a wcześniej ta osoba, ten sędzia…
Nawet nie będę o tym mówiła bardzo długo, tylko
powiem, że rolnik – zresztą ta osoba już zmarła,
ten pokrzywdzony – za ziemię, dom, zabudowania gospodarcze… Był nadzór nad postępowaniem
egzekucyjnym, jeżeli chodzi o sąd, ten sędzia miał
nadzór, i za 29 tysięcy, że tak powiem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani
Senator…)
…sprzedano gospodarstwo. Ale…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani
Senator, proszę o pytanie. No, ja już…)
(Rozmowy na sali)
Ale pan mówił… Pan prezes mówił o tej sytuacji.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.
Ma pani jakieś pytanie? To proszę zadać to pytanie.)
Tak więc dlatego chciałabym na koniec…
(Głos z sali: Ta sprawa była już wyjaśniana.)
Na koniec ja i tak o tym powiem, ale chciałabym
tylko… Czy pan, Panie Prezesie, nie czuje, że jest
przyzwolenie? Tylko tyle.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przecież
może pani wystąpić…)
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ

SENATOR
LIDIA STAROŃ
Panie Prezesie, dla mnie to nie jest śmieszne,
dla mnie to jest smutne. Dla mnie, jak przychodzą

Dobrze.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Mogę, Panie Marszałku?)
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(Głos z sali: Gospodarstwo było zadłużone…)
Proszę uprzejmie.
(Głos z sali: …na 300 tysięcy zł.)
(Senator Lidia Staroń: Nieprawda.)
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Bardzo krótko.)
Tak, proszę krótko.
(Głos z sali: Było…)
(Senator Lidia Staroń: Bo tak powiedział inny
sędzia.)
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Pani Senator…
(Senator Lidia Staroń: Będę musiała opowiedzieć…)
Jeśli można, Pani Senator…
W ani jednym momencie podczas zadawania
przez panią pytań i w ani jednym momencie podczas tej mojej długiej obecności na mównicy nie
powiedziałem, że coś jest dla mnie śmieszne. Tylko
raz dla rozładowania tej atmosfery zmęczenia weszliśmy w drobny żarcik, ale związany z zupełnie
czymś innym, a nie tym problemem, o którym
pani senator mówiła.
Ja do tego wszystkiego, co pani mówi, podchodzę z największą powagą. Zna mnie pani przecież od lat, wie pani, jak cenię pani działalność.
Zastanawiam się tylko momentami, czy nie jest
przypadkiem tak, że przez to, że pani rzeczywiście się stała taką ikoną pokrzywdzonych przez
wymiar sprawiedliwości, do której tak naprawdę dążą ludzie z całej Polski ze swoimi problemami, sprawami, ma pani – ja tego nie zarzucam,
tylko zadaję sobie takie pytanie – jednak troszkę
wyrobione, nawet w najlepszej wierze, zdanie,
powiedziałbym, zbyt wyolbrzymione co do tych
nieprawości. Jednak bardzo mnie boli stwierdzenie, bardzo boli mnie stwierdzenie wobec prezesa Sądu Najwyższego, że pani uważa, że na to jest
przyzwolenie.
(Senator Lidia Staroń: Powiem dlaczego.)
Pani Senator, odpowiadam: oczywiście nie ma
przyzwolenia ani mojego, ani moich koleżanek
i kolegów z Sądu Najwyższego, i tych, którzy dotąd orzekali w postępowaniach dyscyplinarnych,
i tych, którzy będą orzekali w przyszłości w postępowaniach dyscyplinarnych. Nie wierzę w to, żeby
istniało coś takiego jak to przyzwolenie.
I ostatni element. Powiem o tym bardzo krótko. To pani zna, ja nie znam, rolę pana sędziego

– musimy o nim mówić, że tak powiem, z otwartą
przyłbicą, bo to przecież jest osoba publiczna, sam
tę rolę przyjął – Juszczyszyna w tym, powiedzmy,
co się działo w przeszłości. Tylko proszę zrozumieć
jedno. Mianowicie proszę oddzielić to, co się działo w przeszłości… A jeżeli działo się coś nieprawego, to trzeba było wtedy do tej nieprawości niejako
nawiązać i…
(Senator Lidia Staroń: I ja to zrobiłam.)
Ale ja rozumiem, że… Były postępowania przed
organami dyscyplinarnymi czy ich nie było? Nie
wiem, ja tej sprawy nie znam. Dlaczego o tym
mówię? Dlatego, że w moim przekonaniu niejako takie rzutowanie, taka ekspozycja tego na to, co
się stało, na ten krok, który pan sędzia, o którym
rozmawiamy, wykonał przed – nie pamiętam dokładnie – bodajże miesiącem, to jest mechanizm,
który bardzo trudno mi zaakceptować. Bo uważam,
że to są 2 zupełnie niezależne sprawy i powinny
być oceniane jako 2 zupełnie niezależne sprawy.
Ja zakładam, że pani ma rację, że czegoś tam…
Naprawdę z największą dozą dobrej woli chcę to
założyć. Ale to nie znaczy, że co do tego, co się zdarzy 5 lat później, ja muszę mieć krytyczną ocenę
i powiedzieć: a, to jemu nie wolno było tego zrobić.
Tak odczytałem pani wypowiedź. Jeśli fałszywie,
to bardzo przepraszam.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Ostatnie krótkie pytanie.
Otóż mówimy o trwałości orzeczeń. Pan prezes użył nawet takiego stwierdzenia, że te orzeczenia mogą być w pewnym sensie zagrożone, jeśli
skład… może nie skład sądu, ale umocowanie, status sędziego byłby nieprawidłowy. Ale ja tu widzę
pewną sprzeczność logiczną. Dopóki nie było takiej
możliwości, czyli badania statusu sędziego… Chyba
że wcześniej była? Może mnie pan prezes wyprowadzi z błędu. Ile wcześniej było takich spraw,
w których badano status sędziego? Jeszcze raz: nie
skład sądu. To są 2 różne rzeczy. No, nie było takiej
możliwości i nikt się nie martwił, że coś może się
stać z danym postępowaniem.
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A teraz jest tak: chcecie państwo – ja mówię
„państwo”, czyli ta strona, która optuje przeciwko
ustawie – wprowadzić taką możliwość, że każdy
sędzia będzie mógł badać status innego sędziego,
czyli to, czy został on powołany prawidłowo przez
prezydenta. A potem mówicie, że to ma ograniczyć
czy też skrócić postępowanie. Ja rozumiem, to badanie statusu nie będzie takie proste i że to raczej
wydłuży postępowanie. Czy to nie jest sprzeczność logiczna? Żądacie prawa, które… Jeśli się je
przyzna, to będzie to jakby przeciwwskazaniem
dla tego, o co nam wszystkim chodzi, czyli tego,
żeby sprawy były szybciej rozpatrywane. Może to
jest jakiś błąd logiczny. Poprosiłbym o wyjaśnienie.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo, Panie Sędzio. Jeżeli chodzi o te
pytania do Platformy, to niech pan senator nie wyjaśnia, bo…
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Proszę?)
Są także jakieś pytania do Platformy…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Nie,
nie.)
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Na pewno nie będę na nie odpowiadał.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Jakie pytania do
Platformy, Panie Marszałku?)
Nie… Chcecie zrobić tak, że to jest kierowane
do Platformy.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ależ nie.)
Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja może uspokoję.
Nie było tak…)
Bo trudno byłoby w tym trybie odpowiadać na
pana pytanie.
Proszę bardzo, Panie Sędzio.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Na tak sformułowane pytanie na pewno bym
nie odpowiedział, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, pierwsza rzecz. Nie znam takich postępowań. Szczerze odpowiadam. Ale nie
znam dlatego, że nie było źródła tego typu wątpliwości. Gdyby źródło tego typu wątpliwości, czyli
to, co tkwi w treści art. 187 konstytucji, ujawniło
się wcześniej, być może problem by powstał wcześniej. Po prostu.

Druga rzecz. Ja mówiłem o ochronie postępowań z punktu widzenia tego, co mogłoby się
zdarzyć w przyszłości, gdyby organa europejskie
konsekwentnie podtrzymywały… Już nie chcę
rozwijać tego całego wątku, który jest związany
z wyrokiem TSUE. Gdyby tego typu stanowisko
zostało przyjęte w wyniku kolejnych skarg, również skargi Komisji Europejskiej, to rzeczywiście
byłoby to zagrożeniem na przyszłość. I nie wiadomo, w jakim momencie dochodziłoby do ujawnienia i konieczności naprawy błędu. Myślałem,
że pana pytanie dotyczy czego innego. Wydaje
mi się, że w podtekście było to zawarte. Jeżeli my,
starając się zapobiec temu, co może wybuchnąć
w przyszłości w dużej skali, spróbujemy w tej
chwili nie tylko badać, jak pan to określa, status… Chociaż, jak mówię, badanie statusu nie
sprowadza się do tego, że ja pozbawiam danego
sędziego istoty bycia sędzią, bo przecież ja nie
orzekam, nie mówię: Janie Kowalski, ja nie uważam cię za sędziego. Ja tylko uważam, że w tym
składzie zasiadał on jako osoba… I tu musiałbym
powtórzyć wszystkie przesłanki wynikające z wyroku TSUE i określające taką osobę jako osobę,
której niezawisłość czy, lepiej powiedzieć, braki
w obiektywnym umocowaniu niezawisłości nasuwały wątpliwości co do jej zdolności do bycia
sędzią w konkretnej sprawie.
Teraz pan senator powie: a co z tymi wszystkimi orzeczeniami, które przez sędziów tak umocowanych – ja widzę ten problem, nie można go nie
widzieć – zostały wydane?
(Senator Jerzy Czerwiński: Na przykład.)
Tak jest, tak jest. Nie wiem. To jest bardzo poważny problem. To jest ten kolosalny chaos, który
został wprowadzony, jak mówię, nie z woli sędziów.
(Senator Jerzy Czerwiński: Kto to wprowadził?)
No, Panie Senatorze, nie z woli sędziów.
Powiem jedno. Może jednak trzeba będzie starać się
rozwiązać całą rzecz w jakiś sposób, chociaż wydaje
się, że jest to kwadratura koła. Ale ja przypomnę, że
oko w oko z taką kwadraturą koła, choć w o wiele
mniejszej skali, stanęliśmy w Sądzie Najwyższym
kilka lat temu w związku z tzw. reformą pana ministra Gowina. Wtedy, z jednej strony, musieliśmy,
jak państwo pamiętacie, bronić pewnych wartości o charakterze konstytucyjnym i bardzo mocno
stać na ich straży, a z drugiej strony, na tym tak
zwanym zapleczu, ale przecież równolegle, były te
dziesiątki wyroków, które zostały wydane przez sędziów, którzy wtedy nie wstrzymywali się od orzekania, tylko orzekali. Przecież wiecie państwo, jaką

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

208
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

uchwałę pełnego składu Sądu Najwyższego podjął
wtedy Sąd Najwyższy. Myśmy te wyroki… Ja przyznaję, to była kreatywna wykładnia, ale uczyniona
w interesie publicznym, w interesie społecznym.
Myśmy powiedzieli, że w tym zakresie założenia reformy ministra Gowina naruszały przepisy
ustawy zasadniczej, naruszały określone przepisy
prawa o ustroju sądów powszechnych, ale uratowaliśmy te wyroki, bo powiedzieliśmy, że wadliwość tego typu umocowań może działać wyłącznie
na przyszłość. Czy to się da zrobić w tej chwili?
Nie wiem, Panie Senatorze. Ja tylko mówię, że
czasem szuka się rozwiązań nadzwyczajnych.
Ale chcę też powiedzieć, że wszyscy oczekują,
że to sędziowie znajdą rozwiązania, które będą
chroniły jedno i drugie. A może warto sobie postawić pytanie, czy wszystkie trzy władze nie powinny
współuczestniczyć w szukaniu jakiegoś rozwiązania, np. w postaci ustawy, której założeń nie znam,
ale wiem, że w związku z nią toczą się w Senacie
jakieś prace. Powiem szczerze, że z olbrzymim, już
może nie zainteresowaniem, bo zainteresowanie
to taki element subiektywny, taki osobisty, związany z ciekawością, a więc nie w tym sensie… Z zainteresowaniem jako obywatel, z zainteresowaniem
społecznym czekam, jakie rozwiązania państwo
zaproponują.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Prezesie.
Więcej pytań nie ma. Aha, jest jedno pytanie.
(Głos z sali: Nie.)
(Głos z sali: Nie ma.)
Pan senator. Proszę uprzejmie.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Panie Prezesie, mam takie pytanie. Chciałbym
się dowiedzieć, jaki jest pana stosunek do art. 3
ustawy o Sądzie Najwyższym. Czy pan jako prezes Sądu Najwyższego uznaje te wszystkie izby,
które są tam wymienione? Pan jest prezesem, pan
orzeka. Czy pan nie widzi problemu np. w tym,
że któryś skład orzekający mógłby zakwestionować obecność pana w składzie orzekającym? Jakie
by pan zajął stanowisko w takiej sprawie, gdyby
inny skład orzekający Sądu Najwyższego próbował

kwestionować pana status w jakimś składzie Sądu
Najwyższego podczas orzekania?
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Panie Senatorze, odpowiadam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo. Pytanie zadawał pan senator Marek
Komorowski.)
Bardzo mi trudno odpowiedzieć na pytanie,
które brzmi troszkę: co by było gdyby? Ale gdyby zakwestionowano mój status, to stwierdzam,
że gdyby ten, kto ten status zakwestionował, po
pierwsze, uczynił to w orzeczeniu sądowym, a po
drugie, powołał się na bardzo istotne racje wynikające czy to z przepisów konstytucji, czy to z przepisów prawa europejskiego, i pokazał, jakie racje
przemawiają za takimi właśnie racjami – to nie
jest tautologizm, tylko użycie tego samego sformułowania, jednak raz w postaci racji jako argumentu, a drugi raz racji w postaci argumentacji
przemawiającej za tym argumentem – a w szczególności gdyby z orzeczenia organu międzynarodowego albo orzeczenia mojego własnego sądu, czyli
Sądu Najwyższego, wynikało, że nie jestem sędzią…
Chociaż to tak by nie brzmiało. Dlaczego? Bo to tak
nie brzmi w orzeczeniu izby pracy z dnia 5 grudnia,
tam jest tylko mowa o tym, że Izba Dyscyplinarna
nie jest sądem spełniającym wymogi wynikające
z art. 47 Karty Praw Podstawowych. A więc nie jest
to odniesione do statusu poszczególnych sędziów,
tylko do izby jako takiej. Te uwarunkowania bardziej personalne są uwzględniane dopiero w pytaniach jednostkowych wpływających w postaci
pytań konkretnych i tego pytania abstrakcyjnego
skierowanego przez panią pierwszą prezes. Gdyby
np. sąd stwierdził, że Izba Karna, w której orzekam, nie jest sądem spełniającym warunki prawa
europejskiego, to starałbym się – mówię to z pełną powagą – nie pogłębiać chaosu dopóty, dopóki rzecz cała nie zostanie rozstrzygnięta w sposób
ostateczny przez jakiś bardziej, tak to nazwijmy,
poszerzony skład sądu, albo nie zostanie rozstrzygnięta w formie pomocy ustawodawcy w przecięciu
tego węzła gordyjskiego. Ja osobiście wtedy bym
się nie wahał powstrzymać od orzekania. Takie
jest moje stanowisko. I uważam, że to jest stanowisko sędziowskie. To jest wszystko, co mam do
powiedzenia.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Czy pan senator jeszcze chce zadać pytanie?
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
To znaczy, ja celowo zadałem to pytanie, bo łatwo
jest mówić o kimś, trudniej może o sobie. Mówimy
tutaj oczywiście o ewentualnym, hipotetycznym
przypadku. Czy pan nie uważa jednak, że w takim
układzie, hipotetycznym oczywiście, można by było
wtedy przyjąć, że może orzeczenia wydane wcześniej też były objęte wadą? Czy w związku z tym nie
widzi pan jednak, Panie Prezesie, zagrożenia otwarcia tzw. puszki Pandory? To jest jedna rzecz.
I następna sprawa. Czy znane jest gdzieś w systemie europejskim – bo mówimy o systemach
europejskich – to, że jeden sąd podważa status sędziego innego składu orzekającego? Czy takie rozwiązania gdzieś w Europie występują? I na jakiej
podstawie jednak można podważyć tę prerogatywę
prezydenta w takim trybie zwykłego jakiegoś postępowania sądowego?
I nie odpowiedział pan mi na pytanie odnośnie
do art. 3. Czy pan uznaje art. 3 w tym brzmieniu,
który jest? Te izby.
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Dobrze. To zacznę od ostatniego pytania.
Problem nie jest w art. 3, Panie Senatorze…
(Senator Marek Komorowski: Ja wiem, że nie
jest…)
Ten artykuł…
(Senator Marek Komorowski: Ja wiem, że nie
jest…)
Naprawdę. Pozwoli pan, że odpowiem zgodnie
ze swoim przekonaniem.
Problem nie jest w tym, że obok Izby Karnej, Izby Cywilnej, Izby Pracy i Ubezpieczeń
Społecznych zostały stworzone 2 nowe izby.
To jest właśnie to, do czego ustawodawca absolutnie miał prawo. To jest to, co nazywamy swobodą modelu stanowienia przez każde z państw
unijnych… Problem w tym, w jaki sposób zostały
ukształtowane składy osobowe tych izb, i problem
w tym, jak to rzutuje i czy rzutuje na tzw. obiektywne warunki niezawisłości sędziowskiej – tej

z punktu widzenia odbioru społecznego. I tylko
w tym. W związku z tym ja art. 3 ustawy o Sądzie
Najwyższym oczywiście uznaję. Takie izby mogą
w Sądzie Najwyższym istnieć. To jest bardzo prosta odpowiedź.
Z kolei w związku z tym, o czym była mowa
na końcu, mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, jak ja
osobiście bym się zachował. Szczerze panu senatorowi na to pytanie odpowiedziałem. Czy wszyscy
mają podzielać moje poglądy? Naprawdę nie czuję
się kimś więcej niż tym, kim jestem. Nie twierdzę, że wszyscy mają uważać dokładnie tak samo
jak ja, aczkolwiek myślę, że byłoby to bezpieczne,
po prostu bezpieczne.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Czy pan senator ma jeszcze pytanie?
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Jeszcze jedno. Ja rozumiem, że to pytanie należało do pytań trudnych i już nie będę pana prezesa
męczył o odpowiedź, ale w tej jednej kwestii, o którą dopytałem, nie uzyskałem odpowiedzi. No, ja nie
mam takiej wiedzy i chciałbym, żeby pan w Senacie
odpowiedział. W jakim systemie europejskim jest
taka instytucja, że jeden skład sędziowski ma prawo zakwestionować drugi skład sędziowski pod
względem powołania sędziego? Czy to jest jakieś
nowatorskie rozwiązanie w polskim systemie
prawnym? No, sędziowie raptem zaczęliby kwestionować powołanie innego sędziego przez prezydenta w trybie ustawowym. Czy takie rozwiązania
gdzieś w Europie występują?
PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO
STANISŁAW ZABŁOCKI
Panie Senatorze, ja myślę, że to jest sytuacja nie
tylko bardzo podobna, ale wręcz identyczna do tej,
o którą mnie indagował pan senator Czerwiński,
dociekając mianowicie, czy na gruncie naszego wewnętrznego prawa coś takiego kiedyś wystąpiło.
Odpowiedziałem: nie jest mi znany taki przypadek.
Odpowiadam na pana pytanie: nie jest mi znany
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taki przypadek, ale jednocześnie muszę to niejako uzupełnić tym dodatkowym uwarunkowaniem,
o którym mówiłem również w odpowiedzi na pytanie pana senatora Czerwińskiego. Teoretycznie,
gdyby zaistniały czy zmaterializowały się podobne przesłanki, które de facto zdaniem większości
świata prawniczego zmaterializowały się w związku z sytuacją, nad którą wszyscy deliberujemy…
Przecież nie tylko państwo to robią, dużo wcześniej na innych forach to analizowano. No, przecież
ja tego nie jestem w stanie wykluczyć. Jakie byłyby zachowania innych sądów w innych krajach
po ziszczeniu się podobnych czy identycznych
przesłanek? Tego nie wiem, po prostu nie wiem.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Panie Prezesie, bardzo serdecznie dziękuję za
wytrwałość.
(Oklaski)
Ponad 4 godziny.
(Prezes Sądu Najwyższego Stanisław Zabłocki:
Dziękuję bardzo.)
Bardzo serdecznie dziękuję.
Kolejnym gościem, który chciałby zabrać głos, jest wiceprezes Naczelnego Sądu
Administracyjnego, pan sędzia Janusz Drachal.
Bardzo serdecznie proszę o podejście i zabranie
głosu. Proszę bardzo.
WICEPREZES
NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
JANUSZ DRACHAL
Szanowna Pani Marszałek! Szanowni Państwo
Senatorowie! Szanowni Państwo!
Bardzo państwu dziękuję za zaproszenie i możliwość zabrania głosu.
Ja na temat zmian w systemie działania sądów
w ogólności będę mówił z pewną selektywnością.
Mianowicie będę podnosił te kwestie, które dotyczą
sądownictwa administracyjnego, a to dlatego, że
prawo administracyjne coraz dalej sięga w nasze
życie. Tak jak z prawem cywilnym czy karnym nie
zawsze mamy do czynienia, tak z prawem administracyjnym zawsze, począwszy od podatków, poprzez opłaty lokalne, skończywszy nawet na karach
administracyjnych… Bo w systemie prawa są one

zastępowane właśnie sankcjami administracyjnymi. Można powiedzieć, że prawo administracyjne
wypełnia bardzo szczelnie nasze życie. W związku
z tym kwestia tego, jakie mamy środki i możliwości obrony przed nadmierną ingerencją państwa…
Ja zwrócę państwa uwagę na to, że sądownictwo administracyjne jest szczególnym rodzajem
sądownictwa. Takim charakterystycznym elementem jest to, że sądy administracyjne rozpoznają spory pomiędzy państwem a obywatelem.
Pomiędzy państwem a obywatelem. Istotą tego
stosunku jest nierównorzędność stron: państwo
ma pozycję silną, dominującą, obywatel ma o wiele mniejsze możliwości. I dlatego sąd administracyjny będzie musiał wyrównać ten uszczerbek
sytuacji prawnej obywatela. Państwo ma możliwość stanowienia prawa, stosowania prawa
oraz jego egzekucji, obywatel ma skargę do sądu,
po drodze ewentualnie odwołanie. I sąd administracyjny musi w tych warunkach zapewnić obywatelowi skuteczną ochronę prawną. Innymi
słowy, musi mieć możliwość wydania wyroku,
który będzie w stanie realnie ukształtować pozycję prawną obywatela. Sąd administracyjny musi
zapewnić skuteczną ochronę, a obywatel – to też
jest bardzo ważne – musi wiedzieć, w świadomości obywatela musi istnieć ta wartość, że staje on
przed sądem, który jest niezależny i niezawisły, że
jeżeli ten sąd wyda orzeczenie, to będzie ono wynikało z sytuacji prawnej obywatela, ale nie będzie
wyrazem jakiejś presji zewnętrznej. Do tego są potrzebne 2 przesłanki. Po pierwsze, obywatel musi
wiedzieć, że sąd, do którego zmierza, jest niezależny od władzy wykonawczej. Bo właśnie władza
wykonawcza będzie drugą stroną sporu przed sądem administracyjnym, trzeciej na ogół nie będzie.
A po drugie, obywatel musi wiedzieć, że ten sąd
ma kompetencje do załatwienia sprawy. Innymi
słowy, niezależny sąd musi mieć jeszcze takie instrumentarium, które pozwoli na rozstrzygnięcie
sprawy obywatela i definitywne przesądzenie, czy
ma rację, czy tej racji nie ma.
W związku z tym pozwolę sobie zwrócić uwagę
na kilka kwestii. Jeżeliby przyjąć to, co powiedziałem, za pewien pożądany porządek – a chyba tak by
trzeba było przyjąć, że to są podstawowe, elementarne zasady orzekania – to jak do tego porządku mają się proponowane zmiany ustawodawcze?
Trzeba zwrócić uwagę, że proponowane zmiany
ustawodawcze, jakkolwiek w wielu przypadkach,
w wielu zakresach są, można powiedzieć, takie
same w stosunku do sądów administracyjnych,
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jak i sądów powszechnych czy Sądu Najwyższego,
to wywołują czasami, z uwagi na specyfikę wymiaru sprawiedliwości w danym zakresie, zupełnie różne skutki. I chciałbym zwrócić uwagę, że
te kwestie, które można by określić przepisami
np. o zakazie kwestionowania pozycji ustrojowej
jakiegoś organu czy o niedopuszczalności badania określonych kwestii, w tej ustawie mają charakter zasad prawnych. To jest niezwykle istotne
z punktu widzenia sądowej kontroli administracji, że to nie są przepisy incydentalne, które wiążą
się z określoną fazą postępowania. To jest, można
powiedzieć, pełny zakaz podejmowania określonych działań. Np. niedopuszczalność kwestionowania – to tak jednym tchem zostało powiedziane
– umocowania sądów, trybunałów, organów państwowych oraz organów kontroli i ochrony prawa.
Ja na razie zostawię tę pierwszą część, mianowicie
kognicję sądów, sędziów i trybunałów. Skupię się
na statusie organów państwowych. Proszę państwa, właśnie my to robimy, to jest istotą sądowej
kontroli administracji: zbadanie statusu organu,
który jest władny – a może nie jest władny – nakładać na nas obowiązki prawne. W postępowaniu
przed sądem administracyjnym można podnieść
właściwość organu X do wydania decyzji Y. I to jest
zarzut bardzo, bardzo typowy. Sąd administracyjny
ma możliwość badania podstaw, ustrojowych podstaw organu do wydania aktu normatywnego. To
dotyczy choćby aktów prawa miejscowego, choćby
uchwał. To dotyczy badania zakresu upoważnienia udzielonego przez ustawę określonemu ministrowi, który wydaje rozporządzenie. Sędziowie
są związani konstytucją i ustawami, mają prawo
odmówić zastosowania rozporządzenia w danej
sprawie oczywiście, jeżeli to wynika z nieodpowiedniego… jeśli przekracza granice umocowania
określonego w ustawie. To są rzeczy bardzo istotne.
Trzeba pamiętać też o tym, że sądy badają również podstawy do wydania aktu administracyjnego
stosowania prawa, czyli decyzji administracyjnej.
Często rozstrzygamy o dopuszczalności drogi sądowej przed sądem administracyjnym, badając
umocowanie organu do wydania np. decyzji administracyjnej. Jeżeli się okaże, że co innego wynika
z tego umocowania, to ta czynność będzie miała
charakter czynności z zakresu prawa cywilnego.
A to już zupełnie inny sąd, zupełnie inne skutki.
Proszę państwa, jeżeli teraz byśmy nie mogli
rozpatrywać pozycji ustrojowej organu do wydania decyzji administracyjnej właściwego, to w sytuacjach – a są takie sytuacje, jest ich naprawdę

bardzo dużo na gruncie gospodarczego prawa administracyjnego – kiedy organy działają w granicach tzw. uznania administracyjnego… Organ
merytorycznie rozpatruje sprawę, np. przy wydawaniu licencji, zezwoleń, decyzji w sferze tego
gospodarczego obrotu prawnego, i organ działa
w granicach uznania administracyjnego. Zakłada
się, że on jest odpowiedzialny za daną dziedzinę
stosunków społecznych, uważa się, że on wie dobrze, jak to zrobić, w związku z czym przyznawane
jest mu prawo działania w granicach tego uznania
administracyjnego. Jeżeli sądy nie będą mogły badać pozycji ustrojowej i tej zdolności do działania
organu pojmowanej właśnie z punktu widzenia
ustrojowego – teraz badanie merytoryczne decyzji będzie polegało na badaniu decyzji uznaniowej
– to ten sąd naprawdę nie będzie miał nic do zrobienia w przypadku skargi na tę decyzję. Obywatel,
przedsiębiorca składa skargę do sądu administracyjnego – jest to formalnością. Wydanie orzeczenia
przez sąd o oddaleniu tej skargi też musiałoby być
formalnością. Proszę państwa, gdyby ten stan rzeczy objął postępowanie sądowoadministracyjne, to
wydatnie ograniczyłby prawo obywatela do oczekiwania od sądu sprawiedliwego wyroku. Przykłady,
że tak powiem, z przeszłości można mnożyć. Już
40 lat temu, bo tyle już liczy sobie powojenne sądownictwo administracyjne, sądy administracyjne analizowały np. status prawny Rady Ministrów
i dochodziły do wniosku, że ona nie jest władna
do wydawania samoistnych uchwał, które nakładałyby na obywatela określone obowiązki. Proszę
zauważyć, że takie rozumowanie daje obywatelowi gwarancje, że tylko ściśle określone podmioty
w ściśle określonym trybie mogą na zwykłego obywatela nakładać określone obowiązki. To samo dotyczy organów dzisiaj uprawnionych do wydawania
aktów prawa miejscowego.
Jeżeli się zważy, że niezależnie od takiej próby zmian ustrojowych sądownictwa dokonuje
się ustrojowej zmiany organów administracji…
Bo sprawa obywatela przed urzędem wygląda
nieco inaczej niż sprawa przed sądem cywilnym.
Obywatel… Najpierw jest kształtowana jego sytuacja w organach administracji, tam jest ta zasada podwójnego rozpatrzenia sprawy zazwyczaj
w postępowaniu odwoławczym, a potem mamy
prawo do sądu, gdzie oceniamy to wszystko, co
w tym postępowaniu zostało zrobione. Dzieje się
tak, że struktura administracji się zmienia w ten
sposób, że zamiast organów odwoławczych takich
hierarchicznych, niepodporządkowanych jeden
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drugiemu… Tę strukturę zastępuje się organami
o takiej płaskiej charakterystyce, charakterystyce
poziomej. Co to znaczy? To znaczy, że z punktu widzenia środków odwoławczych ten sam organ po
raz kolejny rozpoznaje sprawę obywatela. Trzeba
dążyć do tego, żeby skład osobowy organu się nie
powtarzał, ale są takie instytucje, np. instytucja
zarządzająca, zarząd województwa, gdzie w określonych programach gospodarczych wydaje się decyzje administracyjne, siłą rzeczy, w tym samym
albo w bardzo zbliżonym składzie, z udziałem tych
samych członków. Taka sytuacja na pewno usprawnia działanie organizacyjne organu administracji,
ale z pewnością nie daje obywatelowi gwarancji,
że jego sprawa została przez niezawisły organ
rozpoznana.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego że wtedy tą
niejako płaszczyzną ratunkową są sądy administracyjne. Właśnie ten uszczerbek, ten niedostatek obiektywizmu… On może istnieć, może nie
istnieć, ale obywatel ma prawo domagać się tego,
aby czuł się w postępowaniu prawidłowo, rzetelnie, bezpiecznie osądzony. W związku z tym sądy
muszą to obywatelowi zapewnić w imieniu państwa i one ponoszą odpowiedzialność za to, żeby
obywatel został należycie osądzony i wyrok w jego
sprawie był sprawiedliwy.
Dlatego, proszę państwa, te ograniczenia np.
w zakresie badania statusu organu… Ta norma jest
bardzo szeroka, trzeba na to zwrócić uwagę, ona
jest bardzo szeroka, wobec tego dotyczy niewątpliwie sądów administracyjnych, a ściślej tej materii, którymi sądy administracyjne się zajmują, więc
ona musi być brana pod uwagę przez sądy administracyjne. To wyjaśnia, dlaczego my, sędziowie, tak
wyraźnie o tym mówimy, myślę przede wszystkim
o sędziach administracyjnych, właśnie o granicach
ingerencji państwa w niezależność sądów.
Druga rzecz. Postępowanie administracyjne jest dwuinstancyjne. Sąd musi sprawę zbadać
na pewno w granicach zaskarżenia, wobec tego
wszystkie podniesione przez obywatela czy przedsiębiorcę argumenty prawne muszą być przez sąd
rozważone. Muszą być rozważone przez sąd również takie argumenty, które prawo nakazuje brać
pod uwagę z urzędu. I tutaj zbliżam się do tego,
co było już bardzo szeroko omawiane, ale ta sprawa dotyczy również sądów administracyjnych
– chciałbym zwrócić uwagę na niedopuszczalność
badania prawidłowości powołania sędziego, niedopuszczalność badania prawidłowości powołania
sędziego. Ta okoliczność może być przedmiotem

skargi do sądu administracyjnego, ta okoliczność
może być przedmiotem skargi do Naczelnego Sądu
Administracyjnego, myślę tutaj o skardze kasacyjnej. Istnieje obowiązek rozpoznania sprawy
przed sądem drugiej instancji w pełnym zakresie, a zatem istnieje obowiązek rozpoznania sprawy również w granicach tego zarzutu. I teraz na
przeszkodzie takiemu postępowaniu stoi ten zakaz:
niedopuszczalne jest badanie prawidłowości powołania sędziego. Do tego dochodzi jeszcze definicja
sędziego. Mój szanowny przedmówca był uprzejmy
o tym powiedzieć, ja podzielam ten punkt widzenia. Zwracam jednak uwagę na to, że ta definicja
ma charakter funkcjonalny, tzn. z niej wynikają
pewne wnioski, które dopełniają normę o zakazie
badania tej kwestii.
I teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie,
jak ma zareagować sąd, jakie ma wydać orzeczenie i jak ma się czuć ten obywatel, który pyta o te
kwestie i z jakichś powodów ma rację. Przecież powołanie osoby na stanowisko sędziego to nie jest
kwestia tylko działania przepisów o postępowaniu proceduralnym, to jest jeszcze kwestia pewnych bardzo wyraźnie określonych materialnych
przesłanek. Oczywiście na ogół to jest tak, że nikt
nie dopuszcza się naruszenia tych materialnych
przesłanek, ale gdyby tak się zdarzyło, że zachodziłyby w sprawie takie okoliczności, które by dotyczyły sędziego powołanego we właściwy sposób
z punktu widzenia formalnego, ale powstałby zarzut, uzasadniony zarzut czy uzasadnione podejrzenie, uzasadniona niepewność, że ten sędzia nie
jest niezawisły… No więc my musimy się odnieść.
Żyjemy w tym świecie europejskim. My, sędziowie,
jesteśmy związani pewnymi procedurami, pewnymi prawami z zakresu prawa Unii Europejskiej
i nie tylko, i musimy się odnieść do pewnych
kwestii. Mianowicie Europejski Trybunał Praw
Człowieka wyraźnie powiedział, na czym polega
istota tej sprawy. Jeżeli ktoś się powołuje na art. 6
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, która zapewnia każdemu prawo do sprawiedliwego rozpoznania sprawy przez niezależny sąd, do uzyskania
orzeczenia w tej sprawie, to musi być jakiś sposób
ustalenia, czy ten sąd, który był powołany do rozpatrzenia tej sprawy, jest sądem właściwym, spełniającym te przesłanki. I tutaj ETPC jasno mówi,
że w przypadku rażącego naruszenia prawa krajowego ktoś musi to zbadać. Co do procesu wyboru
sędziów to nie można twierdzić, że pozostaje to bez
wpływu na poszanowanie standardu rozpoznania
sprawy przez sąd ustanowiony ustawą, standardu
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wynikającego z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw
Człowieka. To jest jedna kwestia.
Druga kwestia jest taka, że trybunał mówi wyraźnie, że badając te wymogi niezależności sądownictwa, każdorazowo musimy zbadać sposób
powoływania sędziów, czas trwania ich kadencji,
gwarancje dotyczące presji zewnętrznych, przedstawianie przez sąd tzw. pozoru niezależności,
tzn. to, czy akurat ta niezależność jest rzeczywista. O tym, czy dany organ ma status sądu, decydują takie cechy, jak ustawowa podstawa działania,
stały charakter, obligatoryjny charakter jurysdykcji, kontradyktoryjność postępowania, stosowanie
prawa i niezawisłość.
I teraz, proszę państwa, wydaje się, że w tych
dyskusjach próbuje się rozstrzygać te problemy w sposób tak jakby pierwotny. Czy sędzia powołany w ten a ten sposób jest dobry, czy akurat
można go zakwestionować? A co się będzie działo
z wyrokami wydanymi przez tych sędziów? Z kolei z tego orzecznictwa trybunału wynikają trochę
inne wnioski, jak gdyby inaczej są rozłożone akcenty. Mianowicie z tego orzecznictwa trybunału wynika, że odpowiedzieć na te pytania ma sąd,
że to w procesie jurysdykcyjnym mamy udzielić
odpowiedzi na to, czy sędzia jest zdolny do orzekania, czy nie, a nie w procesie legislacyjnym. I chyba
to jest warte zasygnalizowania.
Druga kwestia. Z tego orzecznictwa wynika,
że wynik tego badania ma być nakierowany na to,
czy osoba X, sędzia X, spełnia standard niezawisłości, nawet jeżeli został wadliwie powołany. Czyli
tutaj chyba warto zwrócić uwagę na to, że w tej dyskusji nie powinny się przewijać takie elementy,
które by standaryzowały to w sposób skrajny, tzn.
taki, że jeśli na drodze powołania sędziego doszło
do błędu, to na pewno ten sędzia nie może orzekać,
a jego wyroki nie będą ważne. Prawda? Trybunał
mówi o rażącym naruszeniu, ale powiada: zbadaj
to rażące naruszenie prawa, bo w nim może być
zakodowana niezdolność sędziego do wydania prawidłowego, bezpiecznego orzeczenia. To jest, wydaje mi się, dosyć istotny element dyskusji: ma to
zrobić sąd i ma to zrobić pod kątem niezawisłości.
Oczywiście pojawiają się w dyskusji pytania,
jak to będzie, jeżeli się okaże, że istnieje jakaś przeszkoda prawna, i czy my możemy akurat uznać,
że ten sędzia będzie… No, jeśli uznamy sędziego
za niezdolnego… zakwestionujemy jakąś grupę sędziów, to w związku z tym nie będzie wiadomo,
co zrobić z wyrokami. No, przecież to jest fatalna
rzecz, prawa obywatela cierpią, dlatego że mamy

jakieś ukształtowane, całkiem przyzwoicie, sytuacje prawne. Proszę państwa, takie sytuacje były
już w przeszłości. Przecież podobna sytuacja dotyczyła asesorów sądowych. Trybunał Konstytucyjny
powiedział, że jest to złe, ale wyważył pewne racje i powiedział też, że uznajemy, że asesorzy, którzy wydali te wyroki do tej pory, byli prawidłowo
umocowani, tzn. że te wyroki są prawidłowe,
skuteczne. Ale tego stanu nie można utrzymywać
na przyszłość. Wobec tego nie można jak gdyby
z przeszłości, z tych rzekomo nieodwracalnych
skutków, które, jak się może okazać, są odwracalne, wyprowadzać wniosku, że niejako można
przejść suchą stopą na drugi etap, uważać, że do
tej pory nic się nie stało i robić tak dalej. Tak więc
na to zwraca uwagę trybunał, na to zwraca uwagę prawo europejskie. Myślę, że jak się przyjrzeć
bliżej tym zagadnieniom i pewnym precedensom
np. w Trybunale Konstytucyjnym, to się okazuje,
że ta sprawa wcale nie wygląda tak groźnie, jak
mogłoby się wydawać.
Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że to jest
oczywiście pewna jakaś wskazówka, dyrektywa,
materia, którą powinien się zająć ustawodawca,
bo dobrze by było, żeby ustawodawca tym się zajął, ale też jest pewna dyrektywa i pewna trudność,
z którą musimy sobie poradzić my, sędziowie.
Bo przecież jesteśmy sędziami, którzy są sędziami
europejskimi, jesteśmy związani naszym porządkiem prawnym i jesteśmy związani porządkiem
europejskim. To nie jest tak, że to jest niesymetryczna zależność. Bo z jednej strony my jesteśmy
związani porządkiem prawnym Unii Europejskiej,
ale z drugiej strony kształtujemy jej pozycję prawną, a ściślej mówiąc, pozycję prawną jej członków.
Ja kieruję Izbą Gospodarczą, zajmuję się sprawami
z zakresu administracyjnego prawa gospodarczego. My wydajemy wiążące nie tylko w Polsce, ale dla
przewoźników z całej Unii rozstrzygnięcia bazujące na dyrektywach czy innych aktach dotyczących
transportu drogowego i nasze orzeczenia są honorowane. W związku z tym my jesteśmy sędziami
odpowiedzialnymi również za właściwe stosowanie
prawa europejskiego. Proszę zrozumieć, że wskazania co do legalności, co do niezawisłości muszą
być brane pod uwagę przez sędziów. My wcale nie
mamy łatwej sytuacji w tym zakresie.
Jest jeszcze jedna sprawa, na którą bym zwrócił
uwagę. Ja będę chciał mówić krótko, bo jest dosyć
późno. Mianowicie w dyskusji na temat właśnie relacji pomiędzy tymi 2 porządkami prawnymi – myślę o prawie krajowym i prawie Unii Europejskiej
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– pojawiają się pewne niedostatki w dyskursie
prawnym w tym zakresie. Wydaje mi się, że ten
problem w dyskusji wiąże się z jak gdyby przeciwstawianiem prawa europejskiego prawu krajowemu i prawa krajowego prawu europejskiemu.
To jest chyba zła droga. Problem jest trochę pozorny. Odwołujemy się czasami do źródeł prawa,
pytamy, co jest ważniejsze, czy polska ustawa, polska konstytucja, ale zapominamy, że prawo krajowe powinno być zgodne z prawem europejskim.
I to jest dosyć istotne, dlatego że te nasze 2 systemy oparte są na tych samych założeniach aksjologicznych. Sędzia jest zobowiązany do stosowania
prawa Unii Europejskiej. Prawo Unii Europejskiej
określa minimalne standardy w zakresie ochrony
prawnej obywatela. W związku z tym to nie jest tak,
że ono determinuje w sposób absolutny prawodawcę krajowego i organy działające w państwie, dlatego że określa pewne minimalne standardy. Zawsze
ustawodawca polski może pewną ochronę praw
jednostki podnieść na wyższy poziom. Ważne jest
tylko to, że jeżeli prawo europejskie stawia pewne
granice, to są to granice nieprzekraczalne w dół.
Nie można zrezygnować z niezależności sądu,
nie można zrezygnować z niezawisłości sędziego.
To jest oczywiście przedstawienie tego w pewnym
zarysie, jak będzie potrzeba, to w ramach dyskusji
bym to rozwinął.
Jeśli chodzi o postępowanie dyscyplinarne, bo
to też jest istotna kwestia, to wątpliwości sędziów
sądów administracyjnych budzi to, że sędzia odpowiada dyscyplinarnie za stosowanie prawa w postępowaniu sądowym. Oczywiście to nie oznacza,
że jak gdyby wykładając przepisy tej ustawy, poszukujemy takich obszarów, w których sędzia nie
będzie odpowiadał za naruszenie prawa. To nie na
tym polega problem. Mianowicie nie może być tak,
żeby prawo, które jest podstawą stosunków administracyjnoprawnych rozstrzyganych przez sędziów, prawo, które jest podstawą tych stosunków,
było jednocześnie materią dyscyplinarną. Bo wtedy jak gdyby wykluczałyby się te mechanizmy i sędzia w takiej sytuacji, zamiast wydawać orzeczenie
zgodne ze standardami, zaczynałby się zastanawiać, czy nie popełnia deliktu dyscyplinarnego.
Poza tym trzeba by zwrócić uwagę, że przyjęto
tutaj zasadę odpowiedzialności sędziego za działania sądu, a w tym zakresie mamy do czynienia z różnymi składami orzekającymi. Sędziowie
orzekający w składach 3-osobowych czy 7-osobowych podejmują jakąś uchwałę, jest tajemnica
narady, jest jakieś orzeczenie… Narada jest objęta

tajemnicą, nie ma też obowiązku napisania zdania
odrębnego. I wtedy oto okazuje się, że wszyscy ci
sędziowie byliby podmiotami jak gdyby odpowiedzialnymi dyscyplinarnie za rozstrzygnięcie, które
przyjęli – rozstrzygnięcie, które może być akurat
w drugiej instancji utrzymane w mocy. To pokazuje, że nie można tych spraw ze sobą tak blisko
łączyć, dlatego że taki stan rzeczy będzie uznawany
za nadmierną ingerencję w niezawisłość sędziego.
Są jeszcze inne kwestie, mianowicie takie jak
związanie oceną prawną w sytuacji, kiedy sprawa zostaje przekazana sądowi ponownie do rozpoznania i gdy wiąże orzeczenie wyższej instancji.
Dotyczy to też zdań odrębnych. Czy sędzia może
złożyć zdanie odrębne w sytuacji, kiedy nie zgadza się z jakimś orzeczeniem? No i teraz powstaje
pytanie, czy zdanie odrębne, które nie wywołuje
skutków w materii orzekanej, jest tylko sygnałem
niezadowolenia sędziego, czy takie zdanie odrębne, zgłoszenie poglądu, w którym kwestionuje się
np. obsadzenie jakiegoś organu państwowego, nie
będzie podstawą odpowiedzialności?
Zwrócę uwagę na jeszcze kilka podstaw odpowiedzialności dyscyplinarnej, ale bardzo skrótowo
będę o tym mówił. Mianowicie wybrałem, wynotowałem 3 takie podstawy: odmowę zastosowania
ustawy w sytuacji, gdy Trybunał Konstytucyjny
nie stwierdził niezgodności tego aktu z aktem
wyższego rzędu; działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego sędziego lub skuteczność
jego powołania – to druga podstawa; i, po trzecie,
działania lub zaniechania mogące uniemożliwić
lub utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Otóż, proszę państwa, cała trudność w zastosowaniu tych przepisów, w posługiwaniu się
nimi będzie polegała… W przypadku pierwszym,
czyli w przypadku odmowy zastosowania ustawy
w sytuacji, gdy trybunał nie stwierdził niezgodności, trudność będzie wiązała się z tym, jaki wyrok w tej sprawie został wydany przez Trybunał
Konstytucyjny. Jeżeli trybunał powiedział,
że wszystko jest zgodne, to sytuację będziemy mieli
jasną. Ale mamy jeszcze wyroki zakresowe, interpretacyjne i aplikacyjne. W związku z tym sędzia,
który zadał pytanie Trybunałowi Konstytucyjnemu
i otrzymał wyrok zakresowy albo interpretacyjny,
będzie musiał sam, we własnym sumieniu i według własnej wiedzy prawniczej, rozstrzygnąć, czy
dana część normy, czy dana norma, czy dany przepis ustawy w tej konkretnej sprawie będzie mieć
zastosowanie, czy nie będzie mieć zastosowania.
A to zależy od wielu różnych czynników i wielu
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uwarunkowań, one na pewno będą wynikały z uzasadnienia samego orzeczenia, ale również będą wynikały ze stanu danej sprawy, rozpatrywanej przez
sędziego. I jeżeli to ma być materią dyscyplinarną,
to ten efekt mrożący, który wywoła taka sytuacja,
na pewno nie będzie służyć rzetelnemu wymierzeniu sprawiedliwości.
Dalej: działania kwestionujące istnienie stosunku służbowego i skuteczność powołania sędziego.
Ja właściwie o tym wspomniałem, była o tym mowa.
Myślę, że taka kwestia nie powinna być, z uwagi na
to, co powiedziałem, przedmiotem czy powodem
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.
I teraz ustalenia… W świetle tego, o czym wspomniałem… Ustalenia co do statusu sędziego w danej sprawie są obowiązkiem sędziego wynikającym
z tamtych orzeczeń czy obowiązków, od których
sędzia nie może się uwolnić. Innymi słowy: musi
odpowiedzieć na takie pytanie. Jeżeli obywatel stawia pytanie właśnie o zasadność udziału w rozprawie tego sędziego, to sąd musi móc udzielić mu
odpowiedzi, czy ma rację, czy tej racji nie ma. Zbyt
ogólna podstawa odpowiedzialności za to trzecie
zdarzenie, mianowicie działania lub zaniechania
mogące uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Zwracam
tutaj uwagę, była już o tym mowa, ale podkreślam,
że to są działania lub zaniechania, które mogą uniemożliwić lub istotnie utrudnić funkcjonowanie
wymiaru sprawiedliwości, a zatem to bardzo nieklarownie określona przesłanka. To bardzo nieklarownie określona przesłanka, jak w związku tym
na tym tle można wszcząć postępowanie dyscyplinarne? Postępowanie dyscyplinarne to nie jest rodzaj takiego postępowania, że my je wszczynamy
i właściwie ten sędzia może się nie martwić, bo
jeszcze nie ma wyroku. Przecież oczekiwanie na
to, jak się jego sprawa zakończy, powoduje niemały stres. To wszystko nie najlepiej służy dążeniu do
prawdy, dążeniu do rozstrzygnięcia sprawy zgodnie ze standardami, i z zakresu prawa krajowego,
i z zakresu prawa europejskiego.
Można się jeszcze zastanowić w przypadku sądów administracyjnych, dlaczego wyłączono udział
zgromadzeń ogólnych i kolegiów w procesie powoływania sędziów. To są organy, które właściwie dostarczają nam wszystkim pewnej wiedzy na temat
kandydata, czasami takiej wiedzy, która jest bardziej dostępna w sądzie niż gdziekolwiek indziej.
Mianowicie mamy do czynienia z sędziami, którzy
orzekają w ramach delegacji, i to środowisko coś na
ten temat wie. Ja nie bardzo rozumiem, i nie tylko

ja, dlaczego rezygnować ze źródła wiedzy. Gdyby
taka opinia była wiążąca, nie byłoby od tego odwołania, wywoływałaby bezpośredni skutek, to można
by się było obawiać, że środowisko akurat niezbyt
subiektywnie ocenia tego sędziego. Ale to jest jedna z wielu możliwości. Jeżeli mamy jako docelowy
model uzyskanie takiej kadry sędziowskiej, która
będzie profesjonalna, to dlaczego się wyzbywać
takich proceduralnych elementów, na tle których
można byłoby taką wiedzę uzyskać?
Jeszcze regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego. Jest tak, jeżeli chodzi o ingerencje w postępowania sądowe, w strukturę sądu,
w ustrój sądów, że istnieje taka dyrektywa, która
nakazuje powstrzymać się od zbyt głębokiej ingerencji, tzn. władza wykonawcza może ingerować w sprawy sądownictwa wtedy, kiedy jest to
konieczne, kiedy nie ma innego wyjścia, i w taki
sposób, który pozostaje w odpowiednich proporcjach do uzyskanego rezultatu. Uzyskujemy
wtedy ten efekt poszanowania trzeciej władzy.
Regulamin Naczelnego Sądu Administracyjnego
był uchwalany przez zgromadzenie ogólne sędziów
w formie uchwały, był należycie publikowany, był
tym aktem prawnym, który regulował organizację wewnętrzną sądownictwa administracyjnego.
Nigdy nie były kwestionowane postanowienia tego
regulaminu. Nikt nigdy nie złożył skargi na to,
że regulamin utrudnia pracę, że jest źródłem
opóźnień, pewnych błędów w działaniu administracji sądowej. Jak gdyby nie została zakwestionowana ta podstawa, sposób, tryb uchwalania tego
regulaminu. W tej chwili regulamin Naczelnego
Sądu Administracyjnego będzie miał postać rozporządzenia prezydenta, który to akt wymaga kontrasygnaty premiera. Premier z kolei jest
zwierzchnikiem administracji rządowej, której
organy podlegają kognicji kontrolnej Naczelnego
Sądu Administracyjnego. Stawiam pytanie: czy to
jest konieczne i jaka korzyść z tego wynika? Tak
że Naczelny Sąd Administracyjny w swojej opinii
zwrócił uwagę na tę kwestię.
Ja, ponieważ rozumiem, że jest mało czasu,
ograniczyłem to do najistotniejszych tez. Ale
Naczelny Sąd Administracyjny zwrócił na to uwagę i dochodzi do wniosku, że jednak przepisy tej
ustawy naruszają standardy konstytucyjne, a także
naruszają przepisy prawa unijnego. De facto jeżeli
na to spojrzeć z punktu widzenia praw jednostki,
to… Na pewno wspomniane przepisy nie przyczyniają się do poprawy ochrony tych praw.
Pani Marszałek, bardzo dziękuję.

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

216
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję, Panie Prezesie.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać
pytanie? Nie.
Bardzo serdecznie dziękuję.
(Wiceprezes Naczelnego Sądu Administracyjnego Janusz Drachal: Bardzo dziękuję. Dziękuję
państwu.)
(Oklaski)
I proszę o wystąpienie naszego ostatniego gościa. Pan rzecznik praw obywatelskich, prof. Adam
Bodnar.
Proszę, zapraszam serdecznie.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Szanowna Pani Marszałek! Szanowne Panie
i Panowie Senatorowie!
Jako rzecznik praw obywatelskich mam obowiązek stać na straży praw i wolności człowieka
i obywatela. Prawo do sądu, określone w art. 45
Konstytucji Rzeczypospolitej, w art. 6 Europejskiej
Konwencji Praw Człowieka oraz w art. 47 Karty
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, jest jednym
z najważniejszych praw obywatelskich.
Z różnych powodów oraz za pomocą różnych
środków prawo do niezależnego sądu jest w Polsce
podważane od co najmniej 3 lat. W tym czasie doczekaliśmy się, jako państwo, licznych krytycznych
opinii ze strony organów Organizacji Narodów
Zjednoczonych, ze strony Rady Europy, OBWE,
także Unii Europejskiej. Czterokrotnie w kwestiach
tych wypowiadał się Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej. Ostatni wyrok jest z 19 listopada
2019 r. Jest zawisłych kilka pytań prejudycjalnych
zadanych przez polskie sądy. Jest złożony wniosek
Komisji Europejskiej w sprawie naruszenia traktatu ze względu na funkcjonowanie tak zwanego mechanizmu dyscyplinarnego. W tej sprawie
właśnie 2 dni temu Komisja Europejska złożyła
czy zapowiedziała złożenie do trybunału wniosku
o wydanie postanowienia tymczasowego. I jest
dość prawdopodobne, że w ciągu najbliższych dni
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej ten
wniosek rozpozna.
Ustawa z 20 grudnia 2019 r., która jest przedmiotem prac Senatu, już doczekała się krytyki ze strony instytucji krajowych i instytucji

międzynarodowych. Stanowisko w tej sprawie
wydała komisarz praw człowieka Rady Europy.
Pogłębioną opinię przedstawiło Biuro Instytucji
Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE.
Wiemy także, że Polskę odwiedziła delegacja
Komisji Weneckiej. Miałem zaszczyt spotkać się
z przedstawicielami Komisji Weneckiej i przekazać
jej członkom uwagi dotyczące ustawy. Wiem także,
że zarówno przedstawiciele mniejszości, jak i większości senackiej spotkali się z Komisją Wenecką.
I od dzisiaj, od godzin porannych opinia Komisji
Weneckiej jest dostępna.
Zwracam na to uwagę, ponieważ to jest pierwszy przypadek, kiedy opinia jest przedstawiana, zanim ustawa została przyjęta, zanim zakończył się
proces legislacyjny i w związku z tym opinia ma
szansę wpłynąć na refleksję nad tym, czy ustawa
z 20 grudnia stanie się ostatecznie obowiązującym
prawem. Wcześniejsze opinie Komisji Weneckiej,
które były wydawane i które dotyczyły Trybunału
Konstytucyjnego, prawa o prokuraturze, różnych
uprawnień inwigilacyjnych czy też Krajowej Rady
Sądownictwa, no, nie miały takiej szansy.
Chciałbym także wskazać, że zaniepokojenie sytuacją w Polsce wyrażają obywatele, w ramach protestów na ulicach, demonstracji – Marsz Tysiąca
Tóg był wyrazem symbolicznego sprzeciwu – ale
także organizacje pozarządowe, samorządy prawnicze, dziekani wydziałów prawa.
Z moich obserwacji wynika, że dotychczasowe działania organów władzy, które dotyczyły
sądownictwa, nie przyniosły zmiany, jeżeli chodzi o polepszenie funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. Z pewnymi wyjątkami, przyznaję,
bo chociażby w takich kwestiach jak współpraca
transgraniczna w sprawach rodzinnych widać znaczący postęp, ale co do zasady widzimy przedłużające się postępowania sądowe.
Chciałbym także podziękować Senatowi
Rzeczypospolitej za pogłębioną debatę na temat
ustawy z 20 grudnia 2019 r. Przywracają państwo
sens pojęciu „parlamentaryzm”. Dobre prawo powinno być wykuwane powoli, z uwagą, z poszanowaniem dla różnych argumentów. Bardzo ważne
było w tym kontekście zaproszenie ekspertów międzynarodowych i wysłuchanie ich zdania na temat
argumentów komparatystycznych, bo raczej nie
wypada, aby to obywatele Rzeczypospolitej, osoby, które skończyły prawo w Polsce, wypowiadały
się na temat prawa zagranicznego – warto wysłuchać, co mają do powiedzenia eksperci zagraniczni
na temat ich systemów prawnych.
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Odnosząc się do ustawy z 20 grudnia,
chciałbym zwrócić uwagę na szczególny kontekst i czas, kiedy została ona zaproponowana.
Stało się to w następstwie wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada
2019 r. oraz następującego zaraz po nim wyroku
Sądu Najwyższego z 5 grudnia 2019 r. – te wyroki w sposób jasny wskazują na konieczność naprawienia polskiego systemu prawa. I w obliczu
tych zagrożeń dla systemu prawnego, w obliczu
zagrożeń dla prawa do niezależnego sądu powinniśmy się spodziewać podjęcia działań, które służyłyby naprawieniu stanu prawnego, powinniśmy
się spodziewać podjęcia inicjatyw, szczególnie
legislacyjnych – ja o nich powiem jeszcze później – które sprowadziłyby Polskę na drogę praworządności, przestrzegania konstytucji, umów
międzynarodowych oraz prawa unijnego, powinniśmy się spodziewać działań podejmowanych
w pełnej odpowiedzialności za porządek konstytucyjny. Tymczasem tak naprawdę od tamtego
czasu zaobserwowaliśmy represje w stosunku
do sędziów, które polegały na wszczynaniu postępowań dyscyplinarnych, odwoływaniu z delegacji bądź też zawieszaniu sędziów w wykonywaniu
obowiązków, zauważyliśmy także dyskredytowanie przedstawicieli władzy sądowniczej przez
przedstawicieli innych władz. Na ten problem
wielokrotnie zwracał uwagę obserwujący sytuację w Polsce specjalny sprawozdawca ONZ
do spraw niezależności sądownictwa Diego
García-Sayán, że inne władze nie powinny podważać autorytetu władzy sądowniczej jako jednej
z 3 władz. Kolejnym elementem było wniesienie
projektu ustawy i uchwalenie tej ustawy przez
Sejm w dniu 20 grudnia, ustawy, która pogłębi
stan kryzysu praworządności.
Chciałbym podkreślić, że kryzys praworządności nie jest neutralny dla obywateli oraz dla gospodarki, ponieważ wszelkie zakłócenia gwarancji
prawa do niezależnego sądu mogą mieć wpływ na
respektowanie w Unii Europejskiej zasady wzajemnego zaufania, która jest podstawą, która jest DNA
funkcjonowania systemów sądowych i współpracy
pomiędzy nimi. W przypadku braku rozwiązania
aktualnego kryzysu oznaczać to będzie możliwość
braku uznawania orzeczeń sądów polskich przez
sądy innych państw członkowskich, a także brak
możliwości współpracy z polskimi sądami. Będzie
to wpływało na działalność naszych sądów w kontekście spraw karnych, rodzinnych czy spraw z zakresu prawa prywatnego.

Wyobraźmy sobie kilka sytuacji. Wielokrotnie
w czasie posiedzeń komisji senackich dyskutowaliśmy na temat europejskiego nakazu aresztowania.
Jest to instytucja, która pozwala na sprowadzenie do Polski osób podejrzewanych o popełnienie
przestępstwa. Po wyroku w sprawie LM Trybunał
Sprawiedliwości Unii Europejskiej ustanowił podwójny test – test, który z jednej strony ocenia, czy
mamy do czynienia z ogólnym poszanowaniem
prawa do sądu, czyli czy spełnione są kryteria dotyczące niezależności sądów, a z drugiej strony to,
czy te kryteria wpływają na sytuację konkretnej
osoby. To spowodowało, że zrezygnowano z zasady
automatyzmu. Wcześniej nie dokonywano tego testu, po prostu uznawano: tak, to są dokładnie takie
same sądy, jakie funkcjonują w innych państwach
członkowskich, spełniające te same kryteria.
Obecnie sądy niektórych państw członkowskich
już badają to, czy mamy do czynienia z niezależnym sądem. W przypadku niektórych z tych sądów
na pierwszym etapie testu stwierdza się „tak, faktycznie mamy do czynienia z problemem dotyczącym niezależności sądu”, natomiast w przypadku
tego drugiego elementu testu stwierdza się „jednakże nie wpływa to na sytuację konkretnej osoby”. I dlatego przedstawiając argumenty: nic się nie
stało, nic się nie dzieje… Ale po wejściu w życie tej
ustawy prawdopodobnie możemy się spodziewać,
że nie tylko ten pierwszy warunek testu zostanie
spełniony, ale także ten drugi, czyli po prostu osoby nie będą wydawane do Polski. Zakłócenie automatyzmu już teraz jest problemem, a po przyjęciu
tej ustawy ono może się przerodzić w to, że osoby
nie będą do Polski wydawane. Co więcej, to zakłócenie automatyzmu – mówię o tym, ponieważ ten
argument jest, można powiedzieć, eksplorowany
w debacie publicznej – już obecnie znacząco opóźnia sprowadzenie osoby do Polski, ponieważ sąd
państwa wysyłającego musi to zbadać, a nie trwa to
miesiąc, dwa, tylko czasami wiele, wiele miesięcy
i nie można dokończyć procedury.
Wreszcie pomyślmy o rodzicach, którzy kłócą
się o dzieci, które urodziły się w związkach transgranicznych. Pomyślmy o matce z Polski, której
sąd przyznał prawo do opieki nad dzieckiem, ale
wyroku tego nie będzie chciał uznać sąd w innym
państwie członkowskim właśnie ze względu na zagrożenie praworządności. Albo pomyślmy o polskich przedsiębiorcach, którzy uzyskali w Polsce
wyroki przeciwko swoim kontrahentom, ale wyroki te będą musieli wyegzekwować w innych państwach. I nagle może się okazać, że sądy innych
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państw stwierdzą: jest problem, nie będziemy tych
wyroków egzekwować. Albo pomyślmy o spółkach, które naruszają prawo konkurencji w Polsce.
Konkurują z naszymi przedsiębiorcami i naruszają
np. znaki towarowe przedsiębiorcy. W Polsce uda
się uzyskać wyrok, ale później on nie będzie uznawany w innych państwach, bo zostanie zakłócona
europejska współpraca w zakresie ochrony konkurencji. To także jest bardzo nieodległa perspektywa,
to są konkretne przykłady.
Ale to, co jest, jak myślę, ważniejsze, to nie rozmowa wyłącznie o pewnych scenariuszach, tylko
zastanowienie się nad tym, że przyjęcie tej ustawy będzie prowadziło do dalszej erozji demokratycznego państwa prawnego, będzie powodowało
obniżenie poczucia sprawiedliwości i równości
obywateli wobec prawa, będzie zwiększało zagrożenie korupcją właśnie z powodu braku poczucia
sprawiedliwości i odpowiedzialności niektórych
osób. Nie ma demokratycznego państwa, w którym
następuje nierównowaga władz na rzecz władzy
wykonawczej. Bo kto w takiej sytuacji ma być strażnikiem rządzących, jeśli nie sądy? Kto ma obronić
obywateli przed wszechwładzą rządzących? To są
ważne pytania i mam wrażenie, że w kontekście
dyskusji na temat poszczególnych postanowień
ustawy nie powinny nam one schodzić z pola widzenia, gdyż ustawa niestety będzie w tym kierunku zmierzała.
Szanowni Państwo, warto przyjrzeć się temu,
co ustawa zmienia w dotychczasowych przepisach.
Ustawa jest niezwykle obszerna i skomplikowana,
więc nie sposób w czasie krótkiego wystąpienia
przedstawić wszystkich zagrożeń. Zresztą pan prezes Zabłocki uwzględnił wiele kwestii.
Ja bym chciał zwrócić uwagę na 2 sprawy.
Na podstawie ustawy zwiększają się znacząco uprawnienia 2 izb Sądu Najwyższego: Izby
Dyscyplinarnej oraz Izby Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych. Warto pamiętać, że to akurat
te 2 izby zostały stworzone i obsadzone w 2018 r.
przez prezydenta Rzeczypospolitej w wyniku rekomendacji i procedur przeprowadzonych przez
Krajową Radę Sądownictwa w nowym składzie.
I to do tych izb można mieć zastrzeżenia w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 19 listopada 2019 r. oraz wyroku Sądu
Najwyższego z 5 grudnia 2019 r. oraz 2 wyroków
Sądu Najwyższego z wczoraj, z 15 stycznia 2020 r.
No i można sobie zadać pytanie o czystość
intencji projektodawców. Dlaczego akurat te 2
izby są wzmacniane nowymi kompetencjami?

Dlaczego np. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych ma się stać taką superizbą, która będzie mieć prawo podejmowania szczególnych decyzji weryfikacyjnych? I tutaj dochodzimy do kwestii,
która wydaje się jedną z najbardziej kluczowych
kwestii będących przedmiotem dyskusji, ponieważ
ustawa znacząco ogranicza możliwość weryfikowania, czy organ jest sądem bądź też czy mamy
do czynienia z sędzią. Wydaje się, że projekt zmierza do wyłączenia spod kontroli sądowej legalności powoływania i działania organów sądowych,
a także legalności powoływania do pełnienia urzędu sędziego. Można twierdzić, że jego celem jest powstrzymanie sądów od bezpośredniego stosowania
zarówno wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej, jak i wyroków Sądu Najwyższego,
tych 3 wyroków, które już zostały wydane.
I powstaje pytanie, jak się to ma do zasady
pierwszeństwa prawa unijnego, jak się to ma do zasady lojalnej współpracy. Z dyskusji, która się tutaj
toczyła do tej pory… Wydaje mi się, że warto się do
niej odnieść, a nie powtarzać te same argumenty.
Ona się sprowadzała w zasadzie, tak bym ją widział,
do zastanowienia, jaki status ma powołanie przez
prezydenta do pełnienia funkcji sędziowskich – to
powołanie, które daje mandat sędziemu do orzekania – i na ile można ten mandat podważyć. Jak
spojrzymy właśnie do opinii Komisji Weneckiej, to
widać, że jest to jeden z tych punktów, który wydaje się kluczowy w całej opinii, ponieważ w tej
opinii Komisja Wenecka zwraca uwagę na argumenty zwolenników ustawy. Mówi tak: zwolennicy
ustawy, z którymi się spotkaliśmy – jak rozumiem,
to byli przedstawiciele senackiej mniejszości, tak
może wynikać z tekstu opinii i z prześledzenia
wydarzeń publicznych – wskazali na wszystkie
argumenty związane z tym, że istnieje coś w rodzaju domniemania legalności takiego powołania
i w związku z tym nie można go podważyć. Komisja
Wenecka wskazuje, że to jest być może rozsądne
podejście, ale nawet jeśli decyzja prezydenta o tym,
aby zaakceptować albo odrzucić kandydata na sędziego, nie podlega rozpoznaniu sędziowskiemu,
to polskie sądy wciąż mają obowiązek na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz
prawa europejskiego zapewnienia, że tylko sądy
spełniające wymogi niezależności i bezstronności
mogą sądzić sprawy. Czyli tutaj wracamy, można
powiedzieć, do clou problemu. Tak? Z jednej strony mamy legalność powołania, ale z drugiej strony
mamy wymogi wynikające z prawa europejskiego
oraz ze standardów Europejskiej Konwencji Praw
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Człowieka. No dobrze, ale co ma w takim razie zrobić sąd, kiedy do niego ktoś skieruje wniosek dotyczący zbadania legalności takiego powołania, jeżeli
ma wątpliwości dotyczące obsady sądu. I są to problemy, Szanowna Wysoka Izbo, które są rozpatrywane nie tylko w kontekście naszym, krajowym.
Można powiedzieć, że podobny problem zawisł
teraz na szczeblu Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, bo Wielka Izba trybunału zajmuje się
sprawą Ástráðsson przeciwko Islandii, która dotyczy podobnego problemu – dużego czy nadmiernego wpływu władzy wykonawczej na powołania
sędziowskie.
Ja chciałbym wskazać, że w Polsce mieliśmy
tego typu problemy. Moim zdaniem taką najbardziej kluczową, najważniejszą sprawą, którą możemy w ogóle próbować na swój sposób porównywać
do zastanej sytuacji, sprawą, kiedy nasz system
prawny musiał się zmierzyć z rozwiązaniem wielkiego konfliktu i musiał się zmierzyć z potencjalnym ryzykiem chaosu prawnego, była sprawa,
zresztą już wspominana przez prezesa Drachala,
orzekania w sądach przez asesorów sądowych.
Asesorowie sądowi orzekali – orzekali o aresztach,
rozpatrywali zażalenia na postanowienia prokuratury o umorzeniu, orzekali w sprawach cywilnych,
czasami nawet nie tych drobnych. Ja pamiętam,
że pierwszy raz zainteresowałem się problemem
asesorów, jak dowiedziałem się, że asesor orzekał
w sprawie osoby znanego psychologa Andrzeja S.,
który był oskarżony, można powiedzieć, o czyny w stosunku do małoletnich. Sprawa niezwykle poważna, ale została przydzielona asesorowi.
No i sprawa została podważona na różne sposoby,
głównie za pomocą skarg konstytucyjnych, i trafiła do Trybunału Konstytucyjnego. I Trybunał
Konstytucyjny w wyroku z 24 października 2007 r.
musiał się zmierzyć z problemem, co z tym fantem zrobić, z jednej strony, jak zweryfikować instytucję asesorów z punktu widzenia zgodności ze
standardami konstytucyjnymi, w szczególności
niezależności sądu, niezależności osoby orzekającej
od ministra sprawiedliwości, a z drugiej, co zrobić
z tym, że wcześniej asesorzy orzekali w dziesiątkach, setkach tysięcy wyroków? Jak doprowadzić
do tego, by nie doszło do chaosu prawnego?
Trybunał Konstytucyjny zmierzył się z tym na
2 sposoby: po pierwsze, odroczył wejście w życie
orzeczenia, co pozwoliło na przyjęcie w międzyczasie ustawodawstwa; po drugie, powiedział – sędzią sprawozdawcą była pani prof. Ewa Łętowska
– że znacznie większą krzywdą dla wymiaru

sprawiedliwości byłoby podważanie tego wszystkiego, co stało się dotychczas, a więc że musimy
w pewnym sensie przyjąć, że tak było, ale skutki
wyroku, ze względu na stabilność systemu prawnego, sięgają w przyszłość.
Co więcej, sprawa później trafiła do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – mieliśmy
2 wyroki w sprawie: Henryk Urban oraz Ryszard
Urban przeciwko Polsce. Trybunał w Strasburgu
zgodził się z tym, dodając, można powiedzieć, jeden wyjątek: jeżeli uda się wykazać, że w konkretnej
sprawie dany sędzia mógł mieć… że wpływ władzy
wykonawczej mógł być na tyle duży, że mógł wpływać na jego orzekanie, to wtedy stworzy się test,
który pozwala na podważenie indywidulanych wyroków. Ale co do zasady, trybunał w Strasburgu zaakceptował polskie rozwiązania.
Zmierzam do tego, że my w polskim systemie
prawa mamy sposób na wyjście z tego typu kłopotu. Mamy tradycję konstytucyjną, która na to
pozwala, bo ten wspomniany wyrok Trybunału
Konstytucyjnego nie był podważany i, można powiedzieć, ta mądrość, która z niego wypływała…
A mówię o nim, ponieważ gdy pojawiają się zarzuty
dotyczące tego, jak wyjść z tego konfliktu i z tego
głębokiego kłopotu, w którym jesteśmy, to – wydaje mi się – warto sięgać po to, co sami w naszym
prawie wcześniej odkryliśmy. I mówię o tym, ponieważ wydaje mi się, że wszyscy, dyskutując
na temat tych poszczególnych rozwiązań, zastanawiamy się: no dobrze, co będzie dalej, a więc czy
dalej to będzie się pogłębiało, czy dalej będziemy
brnęli w ten, można powiedzieć, konflikt, w którym
pogrąża się nasz wymiar sprawiedliwości i który
powoduje coraz większy chaos – lub, tak jak to
określiła Komisja Wenecka, coraz większą schizmę
– w naszym wymiarze sprawiedliwości? Ja jeszcze
do tego wrócę za chwilę, ale tu chciałbym pokazać,
że te kwestie dotyczące statusu sędziów czy osób
orzekających były przedmiotem wcześniejszych refleksji w naszej debacie publicznej.
A wracając do uwag dotyczących samej ustawy, powiem, że nie powinniśmy lekceważyć tych
zasad, na których opiera się prawo unijne, szczególnie zasady lojalnej współpracy, gdyż te zasady
są po to, abyśmy zapewnili sprawne funkcjonowanie i, można powiedzieć, koegzystencję w ramach
Unii Europejskiej.
Jednakże wygląda na to, że niektóre z przyjętych rozwiązań tak naprawdę powodują szczególne
umocowanie Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych, czyli że w pewnym sensie te wszelkie
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dylematy dotyczące statusu sędziów mają być i tak
rozstrzygane przez Izbę Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych. Tutaj mamy kilka problemów
z tym związanych, bo z jednej strony izba kontroli jest przedstawiana jako ta, można powiedzieć,
najważniejsza – czyli że wszystkie kwestie dotyczące rozpatrywania niezależności i bezstronności sądów mają być w jej rękach – ale z drugiej
strony mamy cały szereg kłopotów przy tym się
pojawiających. Bo jeżeli ktoś ma zastrzeżenia dotyczące obsady samej Izby Kontroli Nadzwyczajnej
i Spraw Publicznych czy statusu sędziów, którzy
w niej orzekają, to jak izba ma orzekać we własnej
sprawie? Z drugiej strony jeśli spojrzymy na art. 26
§3 ustawy o Sądzie Najwyższym, to zobaczymy, że
przepis ten mówi tak: „Wniosek, o którym mowa
w §2, pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli obejmuje ustalenie oraz ocenę zgodności z prawem
powołania sędziego lub jego umocowania do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości”. Czyli z jednej strony ma się rozpatrywać
te kwestie, a z drugiej strony wnioski pozostawia
się bez rozpoznania. Tak że powstaje pytanie, czy
tak naprawdę… Z jednej strony ta izba jest do tego
wyznaczona, a z drugiej strony są różne metody,
za sprawą których tak naprawdę ona nie może się
tym zająć. Można by sobie zadać pytanie o intencje
ustawodawcy. Skoro ustawodawca być może chciał
powołać jakiś jeden szczególny organ, który miałby
się zająć rozpatrywaniem tych statusów, to dlaczego nie powołał do tego izb, których historia sięga
jeszcze dwudziestolecia międzywojennego, np. izby
prawa cywilnego albo izby prawa karnego, czyli takich, które mają długoletnie, wieloletnie doświadczenie? Pozostawiam to pytanie otwarte.
Bardzo ważne w tej ustawie są nie tylko te rozwiązania instytucjonalne, o których dyskutujemy,
ale i to, że ustawa de facto zmierza do tego, aby
sędziowie byli na różne sposoby represjonowani
za stosowanie prawa unijnego, w szczególności
w zakresie weryfikowania statusu sędziów. Moim
zdaniem ustawa wpisuje się w istniejący od pewnego czasu nurt działania władzy, polegający na
wywoływaniu efektu mrożącego wobec sędziów,
co ma na celu zniechęcenie ich do stosowania
prawa unijnego oraz zadawania pytań prejudycjalnych. Jako rzecznik już teraz obserwuję, monitoruję kilkadziesiąt postępowań wyjaśniających
oraz postępowań dyscyplinarnych, w których podjęto różne działania w stosunku do sędziów. Warto
dodać, bo to jest nowość, że ostatnio nie tylko wykorzystuje się do tych zarzutów dyscyplinarnych

kwestię ewentualnego naruszenia zasad etyki, ale
też dodaje się zarzuty karne dotyczące przekroczenia uprawnień, art. 231 kodeksu karnego.
Z analizy, którą przeprowadziliśmy w biurze,
wynika, że gdybyśmy spojrzeli na to pytanie zadane przez Sąd Najwyższy, które doprowadziło do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej z 19 listopada, czyli na to pytanie
prejudycjalne, które doprowadziło do tego fundamentalnego wyroku, to doszlibyśmy do wniosku,
że według ustawy musiałoby ono być umorzone,
a wobec sędziów Sądu Najwyższego, którzy te pytania zadali, musiałoby być wszczęte postępowanie
dyscyplinarne, musiałyby im zostać postawione
zarzuty. Tak że rozmawiamy o tej kwestii.
Z pewną troską przypominam sobie swoje własne słowa z konferencji, która była zorganizowana
w 2017 r. i która dotyczyła zasady rządów prawa
w Unii Europejskiej. Była taka duża konferencja
na Uniwersytecie Warszawskim, organizowana
z Instytutem Maxa Plancka, na której powiedziałem: dojdziemy do takich czasów, że sędziowie
za pytania prejudycjalne będą mieli postępowania dyscyplinarne. Wtedy wszyscy patrzyli na
mnie z pewnym powątpiewaniem, a w zasadzie
ustawa do tego zmierza. Ustawa zmierza do tego,
że prawo unijne nie będzie mogło być w tym zakresie stosowane.
Chciałbym podkreślić, że bardzo niebezpieczne
są również te postanowienia ustawy, które odnoszą
się do sfery wolności słowa oraz wolności zrzeszania się sędziów. Chciałbym podkreślić, że dla mnie
jest oczywiste, że sędziowie mają ograniczenia dotyczące wypowiadania się na różne tematy. Jeżeli
chodzi o zagadnienia z zakresu polityki społecznej,
obronności, polityki zagranicznej, to tak długo, jak
sędzia nie ma konkretnej sprawy na biurku, w zasadzie nie ma innej okazji, żeby się na dany temat wypowiedzieć. Poprzez wydawanie wyroków,
uzasadnienia, ewentualnie komentowanie swoich wyroków, może pewne kwestie komentować.
Co więcej, czasami nawet bym sobie życzył, żeby
politycy się wsłuchali w to, co sędziowie mają do
powiedzenia. Chciałbym zwrócić uwagę, że w raportach, chociażby Sądu Najwyższego, co roku
pojawia się taka część dotycząca postulatów pod
adresem ustawodawcy, gdzie sędziowie wskazują na różne wady, które powinny być naprawione,
a później chyba jednak brakuje takiego wsłuchania
się w te słowa.
A jeżeli chodzi o wypowiadanie się na temat
istoty własnego zawodu, na temat statusu sędziego,
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na temat zasad konstytucyjnych, to mamy do czynienia z zupełnie inną sytuacją. To jest nie tylko
prawo, ale wręcz obowiązek. To jest obowiązek wynikający nie tylko ze statusu i z dbałości o standardy konstytucyjne, ale i z tego, że sędziowie
rozumieją, jak działa system prawny, i ze względu na swoje wykształcenie rozumieją, jak należy interpretować różne kwestie dotyczące prawa
konstytucyjnego. Co więcej, muszą też wypowiadać się w sytuacji, kiedy ten status jest podważany. Moim zdaniem to nie jest polityka, tylko jest
to działalność, która służy obronie praw obywatelskich. Sędziowie zdają sobie sprawę z tego, że jeżeli
zostanie obniżony status ich niezależności, jeżeli
zostaną tej niezależności pozbawieni, to stracą na
tym obywatele. Jeśli uciszamy sędziów, to w istocie
uciszamy obywateli, bo obywatele przestają mieć
narzędzia obrony swoich praw.
Kiedy spojrzymy na standardy Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka… Sprawa Baka przeciwko Węgrom. W tej sali dyskutowaliśmy nad nią pod
innym kątem, dyskutowaliśmy nad nią pod tym
kątem, czy można skrócić kadencję prezesa Sądu
Najwyższego. Tak że ten przykład był przywoływany. W tej sprawie znajdziemy też rozważania dotyczące tego, czy prezes Baka, András Baka, mógł się
wypowiadać, czy mógł korzystać z wolności słowa.
Europejski Trybunał Praw Człowieka powiedział:
jak najbardziej, to jest jego prawo i obowiązek, aby
wypowiadać się na tematy, które stanowią o jego
zagrożeniu. Jeżeli z tej perspektywy spojrzymy na
te wszystkie postanowienia ustawy, zgodnie z którymi sędzia może odpowiadać i w których jest rozpisany zestaw czynów dyscyplinarnych, czynów
nieetycznych, i jeżeli jeszcze dodamy do tego perspektywę, której nie możemy omijać, a mianowicie perspektywę bardzo konkretnych spraw, które
toczą się w stosunku do wypowiadających się sędziów… Nie możemy tego tracić z pola widzenia.
Nie dyskutujemy o abstrakcyjnych przepisach, tylko dyskutujemy o przepisach, co do których zastosowania możemy mieć już pewne podejrzenia na
bazie dotychczasowych doświadczeń. Warto o tym
pamiętać. Chciałbym wskazać, że postanowienia
dyscyplinarne mogą godzić w wolność słowa.
Chciałbym zwrócić uwagę na jeden z wielu
przepisów, który jest w ustawie, a który być może
ze względu na nagromadzenie różnych pojawiających się argumentów, nie jest dostrzegany, nie
jest głównym wątkiem debaty. Mianowicie bardzo ciekawe rozwiązanie to jest obowiązek ujawnienia przynależności sędziego do stowarzyszeń

sędziowskich. Nie ulega wątpliwości – pisze też
o tym Komisja Wenecka, pisałem o tym w swojej
opinii przedstawionej Senatowi – że jest to jawnie
sprzeczne ze standardami praw człowieka, bo stowarzyszenia sędziowskie to trochę tak jak związki zawodowe, czyli niekoniecznie trzeba ujawniać
wszem wobec, że się do nich należy, bo pełnią one
podobną rolę w zakresie ochrony praw sędziów.
Co więcej, Szanowni Państwo, Wysoka Izbo, w mojej opinii, którą przedstawiłem Senatowi, cytuję,
że informacja o przynależności sędziego do stowarzyszenia sędziowskiego jest objęta ochroną danych osobowych, i jest to opinia sędziego Łukasza
Piebiaka opublikowana w 2013 r. To nie jest więc
jakiś nowy pogląd, to jest pogląd, który pojawia się
w doktrynie, można powiedzieć, już od wielu lat
i nie należy tego znosić. To jest ważne, tym bardziej
że ujawnienie takiej przynależności być może posłuży określonym celom.
Chciałbym wskazać, że można dyskutować
o wielu szczegółowych postanowieniach ustawy,
ale chciałbym powiedzieć o czymś, co wynika z wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
z 19 listopada, a co czasami nie jest dostrzegalne.
Mianowicie mówi się często o tym, że mamy do
czynienia z efektem kumulacji. To nie jest tak, że
mamy świetnie funkcjonujący wymiar sprawiedliwości pod względem niezależności i wprowadzamy jakieś jedno postanowienie, które coś zmienia,
wprowadzamy jakieś specjalne kompetencje rzecznika dyscyplinarnego, zmieniamy coś w konstrukcji jednej izby, dokładamy gdzieś jakiś delikt
dyscyplinarny bądź zwiększamy odpowiedzialność
dyscyplinarną za delikty. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dokonano już szeregu zmian instytucjonalnych związanych z obsadą stanowisk
prezesowskich i nie tylko w sądach powszechnych, ze zmianą w Krajowej Radzie Sądownictwa
i wyborem członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Wczorajsze słowa ministra sprawiedliwości, słowa
„myśmy zgłosili”, wskazują na to, że jednak władza wykonawcza miała istotny wpływ na to, kto
został członkiem Krajowej Rady Sądownictwa.
Mamy przeprowadzone określone procedury przez
Krajową Radę Sądownictwa i na to wszystko nakładane są dodatkowe zmiany, które są wprowadzane,
czyli następuje swoisty efekt kumulacji. To jest szalenie niebezpieczne, ponieważ ten efekt kumulacji
powoduje naprawdę gwałtowne i poważne zagrożenie dla praw i wolności obywatelskich.
Zmierzając do konkluzji, chciałbym powiedzieć,
że oceniam ustawę jednoznacznie negatywnie
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jako ustawę, która narusza konstytucję oraz łamie
podstawowe zasady polskiego porządku prawnego, jako ustawę, która stoi w sprzeczności z zobowiązaniami Polski wobec Unii Europejskiej, i jako
ustawę, która godzi w gwarantowaną Europejską
Konwencją Praw Człowieka ochronę prawną.
Uważam, że uchwalenie ustawy może zakwestionować uczestnictwo Polski w wymiarze
prawnym w Unii Europejskiej i w Radzie Europy,
że ustawa doprowadzi do poddania sądów oraz
sędziów nadmiernej kontroli ze strony organów
władzy wykonawczej, a w konsekwencji do obniżenia poziomu sądowej ochrony praw jednostek.
Jestem przekonany i powtarzam to po raz kolejny,
że przyjęcie ustawy to droga do prawniczego polexitu – podkreślam: prawniczego, prawnego polexitu – czyli do wyjścia Polski z Unii Europejskiej
w zakresie respektowania podstawowych reguł dotyczących praworządności, do wydrążenia naszego
członkostwa z istoty, jaką jest budowanie systemu
prawnego opierającego się na zasadzie współpracy, wzajemnego zaufania oraz respektowania podobnych standardów dotyczących praworządności.
I powstaje pytanie. Jeżeli mamy taką konkluzję i jeżeli mamy tyle krytycznych opinii, co mamy
zrobić? Ja uważam, że rozwiązanie jest w rękach
tych, którzy mają władzę ustawodawczą. To rozwiązanie powinno się opierać na porozumieniu,
powinno się opierać na głębokiej odpowiedzialności za poszanowanie porządku konstytucyjnego.
To rozwiązanie powinno sięgać do tradycji Okrągłego Stołu i przywrócenia zasad okrągłostołowych, jeżeli chodzi o obsadę Krajowej Rady
Sądownictwa, czyli wybór członków sędziowskich
Krajowej Rady Sądownictwa przez innych sędziów,
oczywiście z korektami, które wynikają z upływającego czasu i naszego większego rozumienia, jak to
powinno wyglądać, czyli ze zwiększeniem wpływu
obywateli i zwiększeniem przejrzystości doboru
kandydatów, tak aby w sposób maksymalny wybór Krajowej Rady Sądownictwa był związany z poczuciem wpływu na funkcjonowanie tego organu.
Chciałbym wskazać… Jeżeli tak się nie stanie, to
będziemy się dalej, można powiedzieć, zagłębiali
w kryzysie. Co więcej, nasze działania powinny polegać na poszukiwaniu rozwiązania, które by mogło
odpowiadać realizacji 2 funkcji – z jednej strony
gwarancji dla niezależności sędziowskiej, z drugiej
strony zapobieżeniu chaosowi prawnemu. Jeżeli
nie podejmiemy tych kroków, to on się pogłębi.
Były w prasie podawane propozycje, w jaki sposób ten kryzys można byłoby rozwiązać. Wydaje

mi się, że warto o nich pamiętać. Wydaje mi się
także, że opinia Komisji Weneckiej nie jest tylko
i wyłącznie krytyką, ale jest wyrazem głębokiego
zaniepokojenia i troski, tak ją czytam. Jeszcze raz
podkreślam: to jest bardzo poważny moment odpowiedzialności za naprawienie naszego porządku
konstytucyjnego. Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.
Mam zgłoszenia 2 senatorów do zadania
pytania.
Pani senator Alicja Chybicka chciałaby panu
rzecznikowi zadać pytanie.
Proszę, Pani Senator.
SENATOR
ALICJA CHYBICKA
Pani Marszałek! Szanowny Panie Rzeczniku!
Powiedział pan w swoim wystąpieniu, że jeśli
ta ustawa zostanie przyjęta i skończy się trójpodział władzy, to zostaną naruszone prawa obywatelskie. Z pana wypowiedzi wynikało, że sądy nie
będą funkcjonowały lepiej, ale raczej gorzej. Proszę
powiedzieć prostym językiem – do tych, którzy nas
słuchają – jakie szkody po wprowadzeniu tej ustawy odniesie przeciętny, prosty obywatel.
I drugie pytanie. Panie Rzeczniku, czy jeśli
przejdzie ta ustawa – mam nadzieję, że tak się nie
stanie – to pana biuro wytrzyma dużą liczbę skarg?
Skoro zostaną naruszone prawa obywatelskie, to
pana biuro zostanie zalane skargami. Wytrzyma
takie obciążenie? Co pan praktycznie zrobi? Bardzo
dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Szanowna Pani Senator, Pani Profesor, co do
drugiego pytania odpowiem tak: zobaczymy, być
może nie doświadczę tego. Moja kadencja zmierza
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nieubłaganie do końca i być może to mój następca
bądź następczyni będzie sobie musiał lub musiała z tym radzić. Ja chciałbym powiedzieć, że już
teraz są sygnały, które mogą wskazywać na pewne kłopoty. Zwróćmy uwagę np. na statystyki dotyczące stosowania tymczasowych aresztowań.
Tymczasowe aresztowanie to jest ten moment,
w którym mamy do czynienia, tak bardzo bezpośrednio, ze stykiem interesu prokuratury i tego,
czy sędzia jest faktycznie niezależny. Nie bez przyczyny Trybunał Konstytucyjny, jak orzekał o asesorach, odniósł się do aresztów tymczasowych.
Prokurator, siłą rzeczy, ma interes w tym, żeby
żądać zastosowania aresztu, a sędzia ma się kierować przesłankami, kiedy zastosowanie aresztu
jest faktycznie niezbędne do dalszego postępowania. No, sąd się znajduje pod presją. Jeżeli tworzymy różnego rodzaju mechanizmy wpływania
na sądy, na poszczególnych sędziów, no to może
to prowadzić do tego, że sądy będą znacznie chętniej areszty stosowały – nie będą zważały na to,
że w danej konkretnej sytuacji pozostawanie danej
osoby na wolności zagwarantuje właściwy bieg postępowania. Jak spojrzymy na statystyki fundacji
Court Watch, to zauważymy, że od 2015 r. dwukrotnie wzrosła liczba aresztów tymczasowych. Czyli
można powiedzieć, że od czasu, kiedy ta liczba
była naprawdę potężna, do 2015 r. to spadało, a teraz znowu potężnie wzrosło. Ale warto zauważyć,
że jednocześnie nie wzrósł poziom przestępczości, to nie jest tak, że nagle mamy masową przestępczość, która powodowałaby ten właśnie wzrost
aresztów tymczasowych.
Pytanie dotyczące przeciętnego, prostego obywatela. Ja wiem, domyślam się, jaka jest intencja
pytania pani senator, ale chciałbym powiedzieć,
że to nie o to chodzi, bo każdy z nas może być tym
przeciętnym, prostym obywatelem – każdy z nas
może mieć problem emerytalny, problem z dostępem do jakiegoś świadczenia, problem z tym,
że decyzja administracyjna jest dla nas krzywdząca, możemy mieć proces odszkodowawczy przeciwko państwu, możemy być przedsiębiorcą. Moim
zdaniem nie istnieje coś takiego jak przeciętny
obywatel, każdy z nas na różne sposoby wchodzi
w interakcje z władzą państwową, z innymi obywatelami i potrzebuje ochrony prawnej, ochrony
prawnej w sprawach wewnątrzkrajowych, w sprawach transgranicznych, a ta ochrona prawna musi
polegać na tym, że gdy idziemy do sądu, to mamy
gwarancję, że sąd jest niezależny, działa tylko i wyłącznie na podstawie konstytucji i ustaw, mamy

gwarancje, że nie ma żadnych możliwości wywierania zewnętrznych nacisków na orzeczenie, co
więcej, że gdy zostanie wydany wyrok, który oczywiście przejdzie kontrolę instancyjną, to ten wyrok
się utrzyma i będzie wykonany. Teraz na każdym
poziomie my możemy mieć… Zagrożenia dla niezależności sądownictwa powodują, że te zasady podstawowe dla funkcjonowania państwa prawnego
są zagrożone.
A jeżeli szukamy pojęcia „przeciętny obywatel”… Pewnie pan minister lepiej wie, ale spraw,
które są rozpatrywane przez sądy, jest kilka milionów i nigdy nie wiadomo, kiedy i która sprawa
będzie akurat taką sprawą, w której władza będzie
miała jakiś interes albo będą istniały jakieś nieformalne powiązania bądź będzie istniał wpływ
na sądy, co będzie powodowało, że sędzia nie będzie się zachowywał naturalnie w danej sprawie
i ten mrożący skutek będzie miał wpływ na orzekanie. Tak że tak bym na to pytanie pani senator
odpowiedział.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
Informuję, że są kolejne pytania do pana
rzecznika.
Do pytań zgłosiła się również pani senator
Danuta Jazłowiecka.
Tych pytań, Panie Rzeczniku, jest nieco więcej,
chciałem pana uprzedzić.
(Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar:
Okej, dobrze.)
Bardzo proszę panią senator o zadanie pytania.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Coraz częściej politycy Prawa i Sprawiedliwości
straszą nas utratą suwerenności wynikającą
z członkostwa w Unii Europejskiej. Coraz częściej przedstawiciele rządu informują nas, że nie
będą przestrzegali rozwiązań Unii Europejskiej,
rozwiązań, które są wypracowywane również przez Polaków w Unii Europejskiej, przez
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posłów w Parlamencie Europejskim, przez ministrów i pana premiera w Radzie Europejskiej
i w Radzie Unii Europejskiej, a również przez komisarzy w Komisji Europejskiej. Chciałabym zapytać, jak wygląda zatem sytuacja suwerenności
Polek i Polaków wynikająca z członkostwa w Unii
Europejskiej.
I drugie moje pytanie. Z jednej strony pod pretekstem przeprowadzenia reformy sądowniczej
rząd wprowadza coraz bardziej niebezpieczne rozwiązania, które mogą doprowadzić do utraty naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Z drugiej
strony społeczeństwo oczekuje reform sądowniczych, szczególnie teraz, kiedy w ciągu ostatnich
4 lat wydłużyły się postępowania i wzrosły opłaty
sądowe. Chciałabym zapytać, jakie kroki faktycznie powinny być podjęte w przeprowadzaniu reformy sądowniczej, by beneficjentem tych reform
był obywatel.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana rzecznika praw obywatelskich o udzielenie odpowiedzi.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Senator!
Suwerenną decyzję o przyłączeniu się Polski
do Unii Europejskiej podjął naród polski. Została
wyrażona na to zgoda. Ta zgoda ma swoją podstawę konstytucyjną. Co więcej, było to następnie przedmiotem weryfikacji ze strony Trybunału
Konstytucyjnego i został wydany wyrok dotyczący
traktatu akcesyjnego, który potwierdził zgodność
podstaw prawnych naszego przystąpienia do Unii
Europejskiej. Cała decyzja i cały proces przystąpienia to wynik naszej suwerennej decyzji i tego
powinniśmy się trzymać, że zostało to przeprowadzone zgodnie z konstytucją. Co więcej, na bieżąco
uczestniczymy w procesie integracji europejskiej
i mamy wpływ na podejmowane decyzje, przedstawiciele obywateli Rzeczypospolitej zasiadają
w organach Unii Europejskiej. I traktujmy Unię
Europejską jako część naszego systemu politycznego i prawnego, a nie używajmy nadmiernych
słów w stosunku do tego, na co naród polski wyraził zgodę.

Jeżeli chodzi zaś o reformę sądownictwa,
to warto sobie przypomnieć, że to, że ten temat
jest przedmiotem zainteresowania ze strony Unii
Europejskiej, wynika z art. 19 traktatu, który zobowiązuje państwa członkowskie do zapewnienia efektywnej ochrony prawnej. Ta efektywna
ochrona prawna oznacza to, że nie da rady, nie
można funkcjonować w Unii Europejskiej, jeżeli nie są spełnione podstawowe warunki dotyczące niezależności sądownictwa, tak naprawdę
te same warunki, które były przedmiotem analizy
w momencie, kiedy Polska przystępowała do Unii
Europejskiej, a teraz są weryfikowane na podstawie art. 19 traktatu.
Jeżeli chodzi o reformy sądownicze i wydłużenie się postępowania, to ja bym wskazał na to,
że jest szereg różnych aspektów i zagadnień technicznych, które przede wszystkim powinny prowadzić do naprawienia postępowań sądowych. Chyba
najprostszy przykład – z całym szacunkiem, Panie
Ministrze, ale to coś, co nie udało się ministerstwu,
ja mam czyste sumienie, bo kierowałem wiele wystąpień w tej sprawie – to chociażby uregulowanie
kwestii biegłych sądowych. Nie udało się. Cały czas
nie mamy porządnej regulacji dotyczącej biegłych
sądowych, takiej, która by zapewniła lepszą jakość
biegłych, lepszą weryfikację ich kwalifikacji, a także być może możliwość i większego wynagradzania, i nakładania dyscypliny na biegłych sądowych
przez sądy. To jest jedna z przyczyn przewlekłości. Niedawno się widziałem z osobą, która z tego
powodu ładne kilka lat oczekuje na opinię i postępowanie się przedłuża. Wzmocnienie sądów, jeżeli chodzi o obsługę asystencką, to jest coś bardzo
pożądanego. Dalsze inwestowanie w reformy informatyczne wymiaru sprawiedliwości. W sprawach rodzinnych bardzo ważna jest np. współpraca
między sądami rodzinnymi a zespołami specjalistów, którzy opiniują sprawy na potrzeby sądów
rodzinnych. Bo nawet jeżeli sąd działa efektywnie,
to oczekiwanie na opinię trwa bardzo długo i na
to się skarżą środowiska zajmujące się ochroną
praw rodzicielskich. Wreszcie to, co jest kłopotem,
to to, że mogą pojawiać się nagłe wydarzenia, które nagle powodują obciążenie określonych sądów.
Przykładowo w sprawach z zakresu ubezpieczeń
społecznych bardzo obciążony jest obecnie Sąd
Okręgowy w Warszawie. Tak samo w sprawach
dotyczących frankowiczów obciążony jest głównie
sąd w Warszawie. To wymaga nie tylko, można powiedzieć, większej sprawności organizacyjnej, ale
także czasami pozyskania nowych sędziów, a cały
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czas mamy wakaty, które utrudniają rozpoznawanie spraw niektórych kategorii.
Tak że ja bym powiedział, że te reformy powinny się sprowadzać do szeregu różnych, bardzo
szczegółowych rozwiązań organizacyjnych, ale jest
1 warunek, żeby one się udały: musi być nie tylko pomysł, nie tylko wiedza, jak to zrobić, ale zaufanie i ciągłe budowanie zaufania między władzą
wykonawczą a sądami. Bo sądy nie mają własnego
dostępu do budżetu, nie mają możliwości przeprowadzenia aktów prawnych, a działania dotyczące
wymiaru sprawiedliwości koncentrują się na innych sprawach.
I chciałbym podkreślić, że ja nie odbieram
Ministerstwu Sprawiedliwości tego, że ma w niektórych kwestiach dobre pomysły i sukcesy. Chwalę
wszem wobec np. reformę dotyczącą niealimentacji. Bo poprawienie art. 207 kodeksu karnego
było niezbędne i wydaje mi się, że wyeliminowało sporo problemów, naprawiło sporo problemów.
Czy chociażby kwestie współpracy w sprawach
transgranicznych – tutaj nastąpiła poprawa. Nie
twierdzę, że jestem jednym z tych, którzy by mówili, że wszystko, co w ministerstwie, to zaraz jest złe.
Niemniej jednak wydaje mi się, że gdyby to zaufanie naprawdę było głębokie i porządne, to łatwiej
byłoby przeprowadzać te reformy, które faktycznie
służą obywatelom.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dziękuję.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Marcina Bosackiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie, Panie Rzeczniku. Dziękuję
za pana obecność o tak późnej porze u nas.
Chciałbym postawić kropkę nad „i” nad pytaniem
pani senator Jazłowieckiej. Czy pan w tym projekcie ustawy widzi jakiekolwiek rozwiązania… To jest
zresztą pytanie, które zadawałem już przedstawicielom rządu podczas prac w komisjach. Czy pan
widzi w tej ustawie, której cele kagańcowe wszyscy widzimy, rozwiązania, które rzeczywiście

usprawnią system sądowniczy, które zwiększą dostęp każdego obywatela do prawa gwarantowanego
zarówno w polskiej konstytucji, jak i przez Kartę
Praw Podstawowych Unii Europejskiej, mianowicie prawa do sprawiedliwego sądu w niezawisłych
sądach i przez niezależnych sędziów? Czy pan takie
rozwiązania organizacyjne czy strukturalne w tej
ustawie widzi? To jest pytanie pierwsze.
Drugie będzie jeszcze krótsze i bardziej szczegółowe. Mianowicie dzisiaj mamy do czynienia
z decyzją, z opinią Komisji Weneckiej. Pan powiedział – z czym się też zgadzam – że ta ustawa dopełni prawnego polexitu Polski z Unii Europejskiej.
Ale Komisja Wenecka to jest coś szerszego niż Unia
Europejska. To jest ciało, do którego należą również państwa nienależące do Unii Europejskiej,
Stany Zjednoczone, Kanada zresztą też. Jednym
z autorów tej dzisiejszej opinii Komisji Weneckiej
jest zresztą członek Komisji Weneckiej reprezentujący Stany Zjednoczone, pan Paolo Carozza, ceniony prawnik amerykański, zresztą też wieloletni
współpracownik kilku papieży i członek akademii
papieskiej. Ale chciałbym się skupić na tej kwestii
transatlantyckiej, amerykańskiej. Czy pan nie uważa, że wchodząc w konflikt – co dzisiaj słyszymy od
ministra Ziobry – z tą opinią Komisji Weneckiej,
jesteśmy na ścieżce nie tylko do polexitu prawnego
z Unii, ale również polexitu prawnego w ogóle ze
wspólnoty zachodniej? Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana rzecznika praw obywatelskich o udzielenie odpowiedzi.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Szanowny Panie Senatorze, oczywiście, przygotowując opinię na temat ustawy, my się koncentrowaliśmy na tym, co budzi nasze wątpliwości.
Opinia jest niezwykle kompleksowa, liczy ponad
50 stron. I powiem tak: tworząc opinię, nie szukaliśmy w tej ustawie pozytywów. Co więcej, no,
nagromadzenie tych elementów, które niepokoją,
było na tyle duże, że na nich się skoncentrowaliśmy. I teraz, w tym momencie nie chciałbym tutaj
szukać czy wskazywać… Bo wydaje mi się, że od
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bronienia ustawy to są autorzy, czyli posłowie, którzy się podpisali pod projektem poselskim.
A jeżeli chodzi o Komisję Wenecką, to faktycznie, komisja składa się z przedstawicieli 62 państw,
które tworzą Komisję Wenecką. To, że ona ma szerszy charakter niż tylko Rada Europy – bo mogłoby
się wydawać, że to tylko Rada Europy, ale wchodzą
tu także inne państwa – jest w dużej mierze związane z taką falą demokratyzacji, która się przelała przez kontynenty w latach dziewięćdziesiątych.
W związku z tym członkami Komisji Weneckiej są
także takie państwa, które siłą rzeczy nie należą do
Rady Europy, ale np. bardziej są związane z OBWE,
w szczególności takie jak Stany Zjednoczone oraz
Kanada. I warto tutaj zauważyć, że opinia, która została przedstawiona, ogłoszona dzisiaj, to jest opinia przygotowana także przez członków z Irlandii,
Francji, Bułgarii, Szwajcarii, Finlandii i Szwecji,
a także ze Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Wydaje mi się – odniosę się do tego pytania
o wartości zachodnie – że wartości zachodnie
to są wartości polegające na trójpodziale władz,
niezależności sądownictwa, wolności słowa, na
relacjach opierających się na wzajemnym kontrolowaniu się i równowadze między poszczególnymi
rodzajami władz, no i ustawa dokonuje zdecydowanego przesunięcia akcentów na rzecz władzy
wykonawczej, z uwagi na ten efekt kumulacyjny
wynikający z wcześniejszych zmian, które zostały
w Polsce wprowadzone. I z tego punktu widzenia
wpływa też na te ogólnie pojęte, można powiedzieć,
wartości demokratyczne wiążące się z cywilizacją
zachodnią.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Bogdana Klicha.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Panie Profesorze, wiele miejsca w naszych dyskusjach zajęła informacja o tym, że jest jakaś instrukcja, która została rozesłana do prokuratorów,
aby natychmiast reagowali w przypadku, gdyby

sędzia bądź sąd występowali z zastrzeżeniami
co do legalności albo uczestnika, albo innego sędziego, albo też innego sądu, zanim ta ustawa została przyjęta. Czy do pańskich rąk trafiła taka
informacja? Czy dysponuje pan może kopią tej instrukcji i czy w ogóle coś pan wie na ten temat?
I czy pan reagował w tej sprawie? Jeżeli prawdą
jest to, co w rozmaitych naszych wcześniejszych
dyskusjach się pojawiało. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana rzecznika praw obywatelskich o udzielenie odpowiedzi.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Ja nie przypominam sobie podjęcia działania,
reakcji na tego typu dokument. Ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to jednak reakcje rzeczników
dyscyplinarnych w stosunku do sędziów, którzy
zdecydowali się na, można powiedzieć, wdrożenie,
takie indywidualne wdrożenie wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 listopada.
Bo nie zapominajmy, że w przypadku sędziego
Juszczyszyna, który zdecydował się na wysłanie
tego słynnego pisma do Kancelarii Sejmu i sprawdzenie tych list poparcia… Powstaje pytanie, czy
po wczorajszych słowach ministra sprawiedliwości aż tak bardzo konieczne jest sprawdzanie tych
list poparcia… Ale spotkało go za to postępowanie
dyscyplinarne, wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, odwołanie z delegacji oraz zawieszenie go
na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych
w funkcji sędziego.
I teraz chciałbym wskazać na 2 kwestie, które
mnie szczególnie w tym kontekście interesowały,
kwestie instytucjonalne. W przypadku odwołania
z delegacji nie ma prawa do zaskarżenia tego do
innego organu sądowego, czyli to jest decyzja dyskrecjonalna ministra sprawiedliwości. Co więcej
– tu ukłon pod adresem obecnego pana ministra
– Ministerstwo Sprawiedliwości w 2016 r. deklarowało wprowadzenie procedury odwoławczej od
odwołania z delegacji, w odpowiedzi na jedno z moich pism powiedziało, że to będzie częścią późniejszych ustaw sądowych. No ale później się niestety
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nie stało ich częścią, ministerstwo się skupiło na
innych kwestiach niż na przyznawaniu dodatkowych uprawnień sędziom, którzy są odwoływani
z delegacji. Moim zdaniem to były naprawdę bardzo poważne rzeczy, nie powinniśmy tego lekceważyć. Kwestia zawieszenia sędziego jako sędziego
na podstawie prawa o ustroju sądów powszechnych… Ja specjalnie sprawdziłem, w jakich sytuacjach wcześniej ta instytucja była stosowana. Jak
spojrzymy do komentarza – chodzi o art. 134, jeśli
mnie pamięć nie myli – do prawa o ustroju sądów powszechnych, zauważymy, że chodzi o takie
sytuacje, kiedy sędzia np. był złapany gdzieś tam
pod wpływem… Tak? No, wiemy wszyscy, że chyba coś jest nie tak ze zdrowiem, że uzależnienie…
I trzeba szybko podjąć decyzję. I się go zawieszało na miesiąc, a później się prowadziło odpowiednie postępowanie. Czyli ta instytucja prawna,
to uprawnienie prezesa sądu, bardzo szczególne,
zostało zastosowane tak naprawdę do moim zdaniem zupełnie innych celów.
Chciałbym też wskazać, że była sprawa dotycząca 3 sędziów z Krakowa, którzy podjęli się weryfikacji tego, czy asesorzy sądowi są powołani
przez organ, który wypełnia kryteria niezależności,
czyli przez Krajową Radę Sądownictwa w nowym
składzie, powołując się na wyrok z 19 listopada
2019 r. Zostało wobec nich wszczęte postępowanie
dyscyplinarne.
Tak że to były sprawy, na których się skupiłem.
Na każdą taką historię staram się jako rzecznik reagować poprzez wysyłanie odpowiednich pism do
właściwych władz, ale także poprzez po prostu
dokumentowanie tych poszczególnych historii.
A co do tej instrukcji kierowanej do prokuratorów,
to w tym momencie nie kojarzę…
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
Kolejnym senatorem, który będzie zadawał pytanie, jest pan senator Władysław Komarnicki.
Bardzo proszę.
SENATOR
WŁADYSŁAW KOMARNICKI
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, użył pan bardzo groźnego pojęcia, coraz częściej wymawianego

w Rzeczypospolitej… Pan to zrobił zgrabnie,
bo powiedział pan „polexit prawny”. Z uwagi
na to, że coraz mniej jest autorytetów, które mogłyby stanąć na czele zjednoczenia w celu normalizacji prawa w naszej Rzeczypospolitej… Dzisiaj
sytuacja jest taka, że prezydent jeździ po świecie
i pluje na autorytety sędziowskie. Robi to premier,
robi to minister sprawiedliwości, robią to wszyscy
nasłani przez wyżej wymienionych przeze mnie.
Czy nie uważa pan, Panie Rzeczniku, że pan jako
osoba niezależna… Były dotychczas różne próby
konstrukcji okrągłego stołu, tak żebyśmy mogli
się dogadać w sprawach zasadniczych. Moje życiowe i zawodowe doświadczenie mi podpowiada,
że nie ma rzeczy nie do rozwiązania. Pańska apolityczność mogłaby być w tej dramatycznej sytuacji
do wykorzystania. Czy pan nie myślał o tym, żeby
wykorzystując swój autorytet, spróbować zorganizować ten okrągły stół? Do tej pory wszystkie próby, jak widzę, palą na panewce.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
(Senator Władysław Komarnicki: Dziękuję
bardzo.)
Przypominam wszystkim, że jest to czas na zadawanie pytań. Dyskusja polityczna odbędzie się
później.
Bardzo proszę pana rzecznika praw obywatelskich o udzielenie odpowiedzi na pytanie.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja wczoraj byłem na konferencji zatytułowanej „Przemoc i polityka”, która była
zorganizowana w Gdańsku w związku z określonymi okolicznościami, i miałbym wielki apel do
wszystkich uczestników życia publicznego: jeżeli
oceniamy postępowanie polityków i się z nimi nie
zgadzamy, nawet głęboko, to spróbujmy powiedzieć inaczej pewne rzeczy. Ja też się nie zgadzam
z pewnymi słowami pana prezydenta pod adresem
chociażby pierwszej prezes Sądu Najwyższego, ale
możemy wszystko inaczej ująć, co będzie, jak myślę, służyło budowaniu takiego dobrego klimatu
do dyskusji i porządnej wymiany poglądów.
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Jeżeli chodzi o łączenie, to chciałbym powiedzieć, że to moje wcześniejsze wystąpienie – tak
chciałem je skonstruować – było przepełnione
moją troską o przyszłość. Ja za każdym razem, jak
tu się pojawiałem, starałem się mówić, że tu chodzi o coś więcej niż tylko o jedną czy drugą ustawę, że tu naprawdę chodzi o przyszłość rozpisaną
na wiele lat, że tu chodzi o kolejne pokolenia i że
my musimy naprawdę się zastanowić, jak naprawić nasz kraj, bo być może jesteśmy w takim miejscu, że to jest niezwykle trudne. Moje biuro zawsze
służyło temu, żeby łączyć. Jeżeli będzie istniała taka
potrzeba, żebym miał kogokolwiek łączyć czy stwarzać przestrzeń do dyskusji, to absolutnie jestem
do dyspozycji. Tylko że z tego typu inicjatywami
jest taki kłopot, że naprawdę muszą chcieć 2 strony, naprawdę muszą chcieć dyskutować 2 strony,
3 strony, 5 stron. A jako obserwator także życia publicznego mam wrażenie, że chyba nie jesteśmy
jeszcze na tym etapie, że istnieje rzeczywista wola
rozwiązania tego problemu.
Myślę, że uważna, staranna lektura opinii
Komisji Weneckiej i nielekceważenie tej opinii, tak
jak to można usłyszeć… Tutaj apeluję też o odpowiedni język i szacunek dla tych, którzy do Polski
przyjechali, a także dla tych, którzy nie przyjechali, ale uczestniczyli w przygotowaniu tej opinii.
Uważna lektura opinii wskaże, że ona jest przepełniona troską, a nie tylko i wyłącznie niezasadną
krytyką. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Krzysztofa Brejzę.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Panie Rzeczniku, szukamy w ostatnich dniach
modelu funkcjonowania sądów. Mam pytanie, ponieważ w przestrzeni publicznej pojawia się wiele zarzutów, że jest to model postkomunistyczny,
PRL-owski. Czy utworzenie KRS w roku 1989 było
realizacją postulatów Solidarności? Bo wczoraj wysłuchaliśmy wystąpienia pana ministra Ziobry,
który rysował taki obraz, obrażając oczywiście

środowisko sędziowskie, że kolejne rządy – wymieniał tutaj SLD, AWS…
(Głos z sali: PO.)
…i jeszcze jeden z rządów, chyba PO też – jakby
umacniały ten system kastowy. Stąd dopytam: kto
tworzył w latach 2000–2001 w rządzie AWS bardzo
dobrą ustawę, ustawę o ustroju sądów powszechnych, dobrą ustawę, która wprowadza samorząd
sędziowski jako pojęcie?
Druga sprawa. Czy instytucja sprawdzania,
czy sędziowie działają w jakichś stowarzyszeniach, funkcjonowała w latach osiemdziesiątych?
Czy wtedy sędziowie musieli zgłaszać w formularzach przynależność do organizacji społecznych
i politycznych?
I ostatnie pytanie, Panie Ministrze. Ponieważ
zadajemy sobie dzisiaj pytanie o to, w jaki sposób
ta ustawa wpłynie na osoby, które nas słuchają, na
zwykłych Polaków, to czy ona przyspieszy postępowania, które się wydłużyły niestety? Czy ona
obniży koszty, które ostatnio również wzrosły, postępowań sądowych? Czy pan minister dostrzega
jakiekolwiek rozwiązanie, które albo skróci postępowanie, albo doprowadzi do poprawy dla zwykłego obywatela, który szuka pomocy w sądzie, np.
poprzez ograniczenie kognicji, wsparcie mediacji
czy też zlikwidowanie jakiejś biurokracji? Czy takie rozwiązania pan w tych ustawach dostrzega?
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Dziękuję bardzo za te pytania.
Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o pytanie dotyczące tego, co się działo w latach osiemdziesiątych,
to pan prezes Izby Karnej Stanisław Zabłocki lepiej
mógłby to wyjaśnić.
Ja chciałbym się skupić na samej Krajowej
Radzie Sądownictwa. Jej model powstał w 1989 r.,
w czasie obrad Okrągłego Stołu, w pracach podstolika, którym przewodniczył czy w których uczestniczył prof. Adam Strzembosz, ale w których
uczestniczył także – warto o tym pamiętać, zresztą mówiłem to już w tej Izbie, ostatnio cytowałem
odpowiedni fragment – Jarosław Kaczyński. Było
to rozwiązanie, które miało na celu zrównoważyć
władze. Bo pamiętajmy – to jest to, co nie padło
wczoraj w wypowiedzi pana ministra – że przecież Krajowa Rada Sądownictwa to jest miks osób,
które reprezentują różne rodzaje władz: sądowniczą, parlament – jest tam 4 posłów i 2 senatorów
– do tego są prezesi poszczególnych najwyższych

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

229
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

sądów oraz minister sprawiedliwości, prokurator generalny, a także przedstawiciel prezydenta. Czyli to jest szczególna polska konstrukcja.
Co więcej, w czasie… Oczywiście ta rada podlegała
krytyce – np. pan minister Kaleta cytował tu słowa pana prof. Rzeplińskiego. Ale to, że podlegała ona krytyce, nie znaczy, że się nie zmieniała,
nie znaczy to, że nie naprawiała swoich procedur tudzież że one nie były naprawiane na drodze
ustawodawczej. Przykładowo ja pamiętam jedną
zmianę, o którą sam, kiedy jeszcze pracowałem
w Fundacji Helsińskiej, mocno zabiegałem i się
jej dopominałem, i która to zmiana miała dokonać
swoistego przewietrzenia rady, a mianowicie chodziło o wprowadzenie przedstawicieli adwokatury
i radców prawnych do procedur konkursowych na
nowych sędziów. Bo faktycznie było tak, że przez
wiele lat następowała tam swoista, można powiedzieć, reprodukcja kadr sędziowskich. Można by
to różnie nazywać, ale myślę, że był tam, że tak
powiem, ograniczony dopływ świeżego powietrza
z innych zawodów prawniczych. Jednak od tamtego
czasu, kiedy to rozwiązanie zostało wprowadzone, zaczęła się Krajowa Rada Sądownictwa zmieniać – przedstawiciele adwokatury i samorządu
radcowskiego mogli uczestniczyć jako obserwatorzy w jej procedurach. Co więcej, Krajowa Rada
Sądownictwa nabrała też większego wigoru i zyskała rozpoznawalność – myślę, że było to za czasów śp. Stanisława Dąbrowskiego, który, jak myślę,
nadał jej szczególny autorytet. Pamiętam duże konferencje, spotkania, które były przez niego organizowane. Myślę więc, że warto pamiętać, iż nie
można mieć tu jednostronnego obrazu.
To, co uderzyło mnie wczoraj w wystąpieniu
pana ministra, to była kwestia takiego, powiedziałbym, powiedzenia, że sędziowie w żaden sposób
nie odpowiadali, że postępowania dyscyplinarne
nie działały tak, jak trzeba. Oczywiście na pewno
można… Każdy z nas… zresztą także prezes Zabłocki
wskazał tu, że w niektórych sprawach się z tym nie
zgadzał. Jednak warto tu pamiętać, że jednym z zadań Krajowej Rady Sądownictwo było składanie apelacji od wyroków sądów dyscyplinarnych pierwszej
instancji, które to apelacje trafiały następnie do
Sądu Najwyższego. I gdy przyjrzymy się tym apelacjom, to okaże się, że nie było tak, iż w każdej sprawie Krajowa Rada Sądownictwa zgadzała się z tymi
sądami. Część jej decyzji była na rzecz obwinionego,
część na niekorzyść, w zależności od sprawy.
Moim zdaniem zaniedbaniem, i to wielkim, było
to, że Krajowa Rada Sądownictwa – podobnie jak

wiele innych ciał, tak samo Trybunał Konstytucyjny
i sądy – nie dbała o komunikację dotyczącą swoich
działań, nie dbała o to, żeby społeczeństwo dobrze
wiedziało, posiadało kompleksową wiedzę na temat tego, co tam się dzieje. Wydaje mi się, że przez
to te organy nie budowały swojego jakby zaplecza
społecznego. To też mogło wpływać na ogólne ich
postrzeganie.
Niemniej jednak przez wiele lat ten model KRS
nie podlegał jakimś kontrowersjom i w zasadzie
kolejne ustawy, które były przyjmowane… Ja rozumiem, że… O ile mnie pamięć nie myli, to wtedy,
w czasie, kiedy kolejna ustawa o Krajowej Radzie
Sądownictwa była przyjmowana, ministrem
sprawiedliwości był chyba Lech Kaczyński – tak?
Tak mi się wydaje. Tak że to była… Jest to pewna tradycja ustrojowa, która w Polsce występuje.
Wydaje mi się, że do tradycji z 1989 r. trzeba nawiązywać i trzeba o nich pamiętać. Z pewnością
jednak, jeżeliby kiedykolwiek w przyszłości została podjęta decyzja o naprawieniu, można powiedzieć, kondycji i stanu prawnego Rzeczypospolitej,
to pewnie trzeba by było zastanowić się nad większą przejrzystością działalności i procedur naboru na stanowiska sędziowskie w ramach Krajowej
Rady Sądownictwa. Oczywiście jeżeli takie decyzje miałyby być podejmowane – chodzi o to, że
sędziowie wybierają sędziów do Krajowej Rady
Sądownictwa, tak jak to zostało zaprojektowane
w 1989 r. – to należałoby bardziej zadbać o to, żeby
procedury naboru były jasne i przejrzyste dla szerokiej publiczności.
Wysoka Izbo, zadbałbym też o jedno. Jeżeli
do rady byliby wybierani parlamentarzyści,
to oni faktycznie bardzo ciężko w Krajowej Radzie
Sądownictwa by pracowali, bo w zależności
od okresów różnie z tym bywało. Tu założenie
było trochę takie, tak to rozumiem, że to oni mają
zapewniać, można powiedzieć, większy demokratyczny wgląd w to, co się w Krajowej Radzie
Sądownictwa dzieje. No i powstaje pytanie – być
może politolodzy to kiedyś przeanalizują – w jakim zakresie ta szóstka członków Krajowej Rady
Sądownictwa, którzy są w niej z ramienia parlamentu, uczestniczyła w pracach KRS.
Jeżeli chodzi o kwestię wydłużenia postępowania, to wydaje mi się, że ze względu na kwestie dotyczące wątpliwości związanych z… Wydaje
mi się, że ta ustawa nie odpowiada, może tak to
powiem, na wyzwania, które są przed nami, czyli zwiększenie dostępności alternatywnych środków rozpoznawania spraw i ograniczenie kognicji.
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To są te elementy reformy wymiaru sprawiedliwości, nad którymi w Polsce dyskutujemy. To jest
w Polsce wciąż nierozwiązane.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo rzecznikowi praw obywatelskich.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Marka Komorowskiego. Proszę o zadanie pytania.
(Senator Kazimierz Kleina: Zrezygnował.)
(Senator Marek Komorowski: Nie, nie.)
A, przepraszam.
Bardzo bym prosił o…
(Senator Marek Komorowski: Koledzy by chcieli, żebym zrezygnował.)
Panowie Senatorowie i Panie Senatorki, bardzo
prosiłbym o zachowanie powagi, a zwłaszcza o niewyręczanie marszałka i innych senatorów w dziedzinie tego, czy chcą przemawiać, czy nie.
(Senator Marek Komorowski: Mam 2 pytania
do pana…)
(Senator Janusz Gromek: Taka godzina.)
To prawda i ja rozumiem zmęczenie.
Bardzo proszę pana senatora Komorowskiego
o zadanie pytania.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Mam pytanie. Czy rekomendował pan Komisji
Weneckiej negatywną opinię o tzw. ustawach sądowych? Czy przedstawił pan taką opinię Komisji
Weneckiej?
Drugie pytanie. Czy w ogóle widzi pan jakieś pozytywne rozwiązania w tych ustawach sądowych?
Jeżeli tak, to czy może pan o tym coś powiedzieć?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana rzecznika praw obywatelskich o odpowiedź na te pytania.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Szanowny Panie Senatorze!

Tak, na spotkaniu z Komisją Wenecką przedstawiłem moją opinię na temat ustawy, opinię
tożsamą z tym, co mówiłem wcześniej na forum
parlamentu – występowałem wcześniej na forum Sejmu 20 grudnia 2019 r. Komisja Wenecka
była w Polsce… Ja się z nimi widziałem 10 stycznia. Piątek w zeszłym tygodniu to był 10 stycznia, prawda? I akurat ten 10 stycznia był po tym,
jak już się odbyło zarówno posiedzenie Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej prowadzone przez pana senatora Klicha, jak i posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, które było
8 stycznia. W tzw. międzyczasie wysłaliśmy jako
biuro do Senatu, na ręce marszałka Senatu moją
pogłębioną opinię dotyczącą ustawy. W skrócie
przedstawiliśmy też to, co się w tej opinii znajduje, czyli krytyczną ocenę ustawy.
Jeżeli chodzi o drugie pytanie, dotyczące pozytywów, to ja myślę tak. Jeżeliby się tak szczegółowo
przyjrzeć reformie, która dotyczyła prawa o ustroju sądów powszechnych i która była przedmiotem
prac parlamentarnych w 2017 r., to tam były oczywiście postanowienia, które były kontrowersyjne,
był np. taki okres, pół roku, kiedy minister sprawiedliwości mógł w zasadzie samodzielnie powoływać
i odwoływać prezesów sądów, zresztą to jest przedmiotem postępowania, ten temat jest rozpatrywany przez Europejski Trybunał Praw Człowieka, ale
oprócz tego był tam cały szereg różnych rozwiązań, które nie odnosiły się, można powiedzieć, do
bieżących… które się odnosiły do konieczności poprawy funkcjonowania sądów i które nie budziły
jakichś większych kontrowersji. To po pierwsze.
Po drugie, tak jak mówiłem wcześniej, niektóre
zmiany w procedurach wprowadzane i proponowane przez ministerstwo bądź w aktach materialnych też poprawiały sytuację. Wspominałem
wcześniej chociażby o tym, co mi bardzo leżało na
sercu, a mianowicie o przestępstwie niealimentacji
i problemach, które się z tym wiążą.
(Senator Marek Komorowski: Jeżeli można…)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
Bardzo proszę o zabranie głosu… Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zadanie dodatkowego
pytania.
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SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Przepraszam, dodatkowe pytanie, bo mnie chodziło o tę ustawę, nad którą procedujemy. Czy w tej
ustawie pan rzecznik widzi jakieś pozytywne rozwiązania i czy może coś o nich powiedzieć, czy
same negatywne?
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Uważam, że ta ustawa zmierza przede wszystkim do tego, żeby zakwestionować wyrok i uniemożliwić wykonanie wyroku z 19 listopada 2019 r.,
i na tym w zasadzie większość postanowień w tej
ustawie się koncentruje. Skoro uważam, że po 19 listopada 2019 r. powinno nastąpić ze strony organów władz zupełnie co innego, czyli zastanowienie
się, jak naprawić w duchu praworządności oraz poszanowania prawa unijnego system prawny, no to
trudno, żebym dostrzegał w tej ustawie pozytywy.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
I bardzo proszę pana senatora o zadanie trzeciego pytania.
(Senator Janusz Gromek: Idź już spać…)
Przepraszam, Panie Senatorze, bardzo proszę
o nieczynienie tego typu uwag, to niedopuszczalne.
(Głos z sali: Straszne, straszne.)
Każdy z senatorów ma prawo do zadania tylu
pytań, na ile ma ochotę.
(Senator Janusz Gromek: Przepraszam.)
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Trochę mnie koledzy wybili tutaj z rytmu zadawania pytań. Mam do pana takie pytanie wprost
wynikające z ustawy, o której tu dyskutowaliśmy.
Czy pan jako rzecznik praw obywatelskich uważa,
że sędziowie orzekający w jakimś składzie orzekającym mogą kwestionować poprawność wyboru, powołania sędziego orzekającego w innym
składzie, sędziego powołanego przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej? Jakie jest pana stanowisko w tej kwestii?

RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Tak jak to przedstawiłem w opinii, sędziowie
mają prawo zbadania, czy mają do czynienia z sędzią, który jest niezależny w świetle prawa unijnego,
co więcej, sędziowie mogą tego dokonywać samodzielnie, mogą dokonywać tego typu weryfikacji.
Tak, zasada obowiązywania prawa unijnego im na
to pozwala.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu rzecznikowi praw obywatelskich.
Kolejne pytanie zgłasza…
(Senator Marek Komorowski: Jeszcze mam
pytanie.)
…zgodnie z regulaminem, co podkreślam, pan
senator Marek Komorowski.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To wersal, Panie
Marszałku, wersal.)
(Senator Marek Komorowski: Mam pytanie…)
Nie Wersal, ale Senat Rzeczypospolitej, Panie
Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Do rzeczy…)
…który ma tradycję dłuższą niż pałac w Wersalu.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Mam pytanie w trochę innej materii, może trochę wybiegające poza materię ustawową. Czy pan jako
rzecznik praw obywatelskich też by kwestionował
możliwość funkcjonowania innych organów państwowych, np. możliwości kontrolowania przez Najwyższą Izby Kontroli rzecznika praw obywatelskich?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi za zadanie
tego pytania, a o odpowiedź proszę pana rzecznika praw obywatelskich.
Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Najwyższa Izba Kontroli ma prawo kontrolowania rzecznika praw obywatelskich. Wynika
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to z konstytucji oraz z ustawy o Najwyższej Izbie
Kontroli. I tutaj nie widzę podstaw do takiego kwestionowania. Jednak chciałbym wskazać – bo rozumiem, że do tego pan senator nawiązuje – że to
kontrolowanie przez sędziów wynika z konieczności zapewnienia przestrzegania prawa unijnego
oraz zapewnienia efektywnej ochrony prawnej wynikającej z art. 19 traktatu unijnego, a także z art. 6
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ponieważ sąd orzekający musi się upewnić, czy ma do
czynienia z podmiotem, który orzeka i który ma
znamiona sądu, czyli jest niezależny od innych rodzajów władz, jest to uprawnienie autonomiczne
sądu. Podawałem przykład asesorów sądowych nie
bez przyczyny, bo mieliśmy z tym kłopot, ale były
swego czasu poważne sprawy, które dotyczyły np.
sędziów delegowanych do orzekania w określonym
sądzie na podstawie delegacji wydanej przez wiceministra sprawiedliwości. Powstawało pytanie, czy
właściwa osoba podpisała delegację. Wiele sądów
się z tym mierzyło i miało z tym kłopot aż do momentu, kiedy – o ile dobrze pamiętam – uchwała
7 sędziów Sądu Najwyższego rozstrzygnęła te wątpliwości i, można powiedzieć, przecięła ten węzeł
gordyjski, który powstał. I jak sądzę – bo tak rozumiem dynamikę wydarzeń – Sąd Najwyższy zmierza do tego, żeby właśnie to przeciąć i rozstrzygnąć
mocą uchwały 3 połączonych izb Sądu Najwyższego,
uchwały, która zostanie podjęta, według zapowiedzi
pani pierwszej prezes, 23 stycznia, czyli za tydzień.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo panu rzecznikowi praw
obywatelskich.
Czy pan senator Marek Komorowski zadał już
wszystkie pytania, które miał ochotę zadać?
(Senator Marek Komorowski: Tak. Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Jest zadowolony.)
Jako ostatni zada pytanie pan senator Rafał
Ambrozik.
Chciałbym zapewnić państwa senatorów, że
moja uwaga dotycząca historii Wersalu i Senatu
znalazła potwierdzenie u wybitnego historyka zasiadającego w naszej Izbie, pana senatora
Kazimierza Michała Ujazdowskiego, który potwierdził, że polski Senat jest starszy i ma dłuższą tradycję niż pałac w Wersalu, z czego chyba wszyscy
możemy być dumni.

Bardzo proszę pana senatora Ambrozika o zadanie pytania panu rzecznikowi praw obywatelskich.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Rzeczniku, wiele godzin rozmawiamy już na temat zagrożeń dla niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów. Proszę
powiedzieć, czy poza zagrożeniami pochodzącymi od władzy wykonawczej czy ustawodawczej
widzi pan jakieś inne zagrożenia. Mam tu na myśli – no, nie wiem – chociażby zagrożenia z wewnątrz środowiska sędziowskiego czy też może
w ogóle spoza Polski. Chodzi mi tutaj o to, żeby
pan, Panie Rzeczniku, przypomniał, jak jest powoływany TSUE czy jak są wybierani sędziowie do
TSUE albo do ETPC. Czy w pana ocenie można ich
określić mianem niezawisłych w kontekście dokonywanych wyborów?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszę pana rzecznika praw obywatelskich o udzielenie odpowiedzi na pytanie pana senatora Ambrozika.
Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Akurat specjalizuję się w tematyce wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka – na ten temat napisałem habilitację – i chciałbym się do tego odnieść. Sędziowie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są
wybierani w taki sposób, że najpierw w każdym
państwie członkowskim, państwie stronie europejskiej konwencji czy państwie członkowskim Rady
Europy tworzona jest komisja konkursowa, która ma za zadanie przeprowadzić otwarty nabór na
kandydatów na sędziego Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. Przebieg prac tej komisji jest
otwarty i uczestniczą w niej także przedstawiciele
władzy wykonawczej, to głównie leży w gestii, o ile
mnie pamięć nie myli, MSZ, ale przedstawiciele ministerstwa sprawiedliwości też w tym uczestniczą.
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Po przeprowadzeniu całej procedury dokonywany
jest wybór 3 kandydatów, powstaje tzw. krótka lista. Następnie lista 3 kandydatów jest przedstawiana Zgromadzeniu Parlamentarnemu Rady Europy,
które to Zgromadzenie Parlamentarne składa się
z przedstawicieli wszystkich parlamentów Rady
Europy. Następnie dokonywana jest w toku pracy komisji do spraw prawnych Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy ewaluacja tych kandydatów. To, z czym się mierzy od jakiegoś czasu
Rada Europy, to jest, że tak powiem, jakość kandydatów, bo nie zawsze ci kandydaci, którzy są przedstawiani, są najlepsi.
Ostatnio dość podobna procedura jest przeprowadzana, jeżeli chodzi o członków komitetu
przeciwdziałania torturom Rady Europy, i akurat tak się zdarzyło, że kandydaci ostatnim razem
przedstawieni przez Polskę zostali, że tak powiem,
zawróceni, żeby ponownie dokonać procedury wyboru ze względu na to, że oceniono ich niewystarczające kompetencje.
Po czym następuje głosowanie na forum
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy
i wybór sędziego. Sędzia powoływany jest na
9-letnią kadencję, która jest jedna i nie można jej
później skracać. Można powiedzieć, że gwarancją
niezależności sędziego jest to, że jest to 1 kadencja. Można powiedzieć, że ta niezależność sędziego
jest osiągana poprzez weryfikację kwalifikacji, poprzez procedurę, poprzez otwartość tej procedury,
poprzez zaangażowanie zarówno instytucji krajowych, jak i Zgromadzenia Parlamentarnego Rady
Europy, oraz kadencyjność.
Dodałbym, że w przypadku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest jeszcze dodatkowy bardzo ciekawy element, a mianowicie
jest taki komitet… Procedura jest dość podobna, ale
tam dochodzi jeszcze taki komitet, który nazywa
się Komitet 255, i on też, można powiedzieć, weryfikuje kompetencje. Naszym sędzią w Trybunale
Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest sędzia, który był wcześniej prezesem Trybunału
Konstytucyjnego. No, trudno sobie wyobrazić osobę, która miałaby wyższe kwalifikacje.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Bardzo proszę pana senatora Ambrozika o zadanie dodatkowego pytania, a następnie nieoceniony

pan senator Marek Komorowski będzie mógł zadać
kolejne pytanie.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, czyli w ogóle konkluzja tej
dyskusji jest taka: znaczenie wyroków ETPC rośnie, znaczenie wyroków TSUE rośnie. Jest hierarchia źródeł prawa, wszyscy wiemy, że wyroki
TSUE czy ETPC nie są źródłami prawa, ale tak jak
mówili tutaj panowie sędziowie, musimy respektować prawo europejskie, ono funkcjonuje z boku,
ale jednak ma wpływ na to, co dzieje się w Polsce.
W związku z tym…
(Głos z sali: Jak w każdym kraju.)
No, tak, jak w każdym kraju, to prawda.
Z tego, co pan powiedział, Panie Rzeczniku, wynika, że sędziów do ETPC i do TSUE jednak wskazuje rząd, czyli władza wykonawcza. To prawda,
są pewne, powiedziałbym, bariery bezpieczeństwa
– to może zbyt szeroko powiedziane – bo mówi
pan o tym Komitecie 255. A proszę mi powiedzieć,
czy opinie komitetu są wiążące, czy praca tego komitetu jest transparentna, czy ona jest jawna, czy
do wiadomości publicznej podawane są np. stenogramy z prac tego komitetu? To jedna kwestia.
Druga sprawa to kwestia ETPC. Czy procedura
jest jawna? Czy standardy wymagane od sędziów
krajowych, a one są tak naprawdę dużo wyższe niż
dotyczące sędziów ETPC… Czy procedura wyboru
sędziów do ETPC jest jawna, czy można chociażby przeczytać albo zapoznać się ze stenogramami z rozmów z tymi sędziami? Tam jest jeszcze…
W 2010 r. został powołany taki Komitet Ministrów
Rady Europy… To znaczy nie został powołany, tylko
ten komitet powołał panel ekspertów, który niejako
miał pomagać w selekcji tych kandydatów. Niestety
jest tak, że jeśli chodzi o ten panel, to właściwie
przesłuchanie danego kandydata zależy wyłącznie od woli państwa członkowskiego. Inna sprawa,
że tam chyba nawet nie ma, Panie Rzeczniku…
Może pan mnie wyprowadzi z błędu. Tak naprawdę ten panel ekspercki nie może wysłuchać kandydata, może jedynie zadać pytania państwom
członkowskim, czyli tak naprawdę rządom. To jest
realny, a właściwie jedyny wpływ państwa członkowskiego na wybór tych sędziów. A ci sędziowie,
którym trudno przypisać tę niezawisłość, kształtują prawo w Polsce.
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WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Ja rozumiem, że to było pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Rafał Ambrozik: Tak, tak.)
To bardzo bym prosił o odpowiedź na to pytanie
pana rzecznika praw obywatelskich.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Dobrze.
Nie chciałbym, żeby nasza dyskusja na temat
bardzo konkretnej ustawy przekształciła się w seminarium naukowe. Ja bardzo chętnie umówię się
na kawę – zresztą mamy czasami takie relacje z panem senatorem w kontekście niektórych interwencji indywidulanych – możemy sobie przy tej okazji
porozmawiać.
(Senator Rafał Ambrozik: Za tę interwencję,
Panie Rzeczniku, chciałbym podziękować.)
Dobrze, dobrze.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo proszę o nieprzerywanie panu rzecznikowi.)
Ja idę dalej. Nie twierdzę, że wszystko, co jest
w Radzie Europy, w tym cała konstrukcja Rady
Europy, jest idealne. Mam chociażby duży kłopot, jeżeli chodzi o odmowę wykonywania niektórych wyroków Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka, bo tym się zajmowałem. O ile mnie
pamięć nie myli, wszystkie kandydatury, które są przedstawiane przez państwa strony europejskiej konwencji, są jawne. Życiorysy tych osób
są jawne, dostępne i można się z nimi zapoznać.
O ile mnie pamięć nie myli, działania komitetu do
spraw prawnych i praw człowieka Zgromadzenia
Parlamentarnego Rady Europy też są jawne. Co
więcej, za 2 tygodnie będzie przecież debata dotycząca ostatniego raportu komitetu na temat Polski.
Ten raport Pietera Omtzigta jest już jawny, dostępny i myślę, że tutaj z tym nie ma kłopotu.
Chciałbym wskazać, że jak już ten sędzia trafi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka,
to przede wszystkim on orzeka w składach wieloosobowych, co już samo w sobie wpływa na jakość
orzecznictwa. Poza tym kiedy mamy do czynienia
z tymi wyrokami, które kształtują zasady prawne,
tworzone są te składy poszerzone bądź też sprawa
trafia do Wielkiej Izby trybunału. Jeżeli mówimy
o takiej ważnej sprawie, na której rozstrzygnięcie
czekamy, to np. 5 lutego 2020 r. będzie rozprawa

w sprawie Ástráðsson i będzie orzekała w tej sprawie Wielka Izba. Tak samo jest w sprawie Baka,
o której mówiłem. Powoływałem się tylko na sprawę Baka, Panie Senatorze, a tam był akurat wyrok Wielkiej Izby. Wyroki Wielkiej Izby kształtują,
można powiedzieć, taką oficjalną interpretację
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
A co do źródeł prawa to mamy do czynienia z…
Europejska Konwencja Praw Człowieka jest międzynarodową umową ratyfikowaną przez Polskę
i w związku z tym w hierarchii źródeł prawa stoi
wyżej niż ustawy. Odpowiednie postanowienie
dotyczące art. 6 mówiącego o prawie do sądu czy
art. 10 mówiącego o wolności słowa, można powiedzieć, stoi wyżej niż norma ustawowa.
Niemniej musimy też pamiętać o tym, że jest
powszechnie przyjęte, że te postanowienia konstytucji, naszej konstytucji, które pod względem
treściowym i zakresowym odpowiadają postanowieniom Europejskiej Konwencji Praw Człowieka,
są w zasadzie interpretowane na sposób podobny. Jeżeli pójdziemy do sądu ze sprawą dotyczącą
ochrony dóbr osobistych czy ze sprawą dotycząca naruszenia prawa do prywatności, to w zasadzie orzeczenia ETPC, trybunału w Strasburgu
są na bieżąco wykorzystywane. Tak samo Izba
Karna Sądu Najwyższego, no, na bieżąco wykorzystuje standardy orzecznicze dotyczące prawa
do obrony czy wolności osobistej. Ja w kasacjach
składanych do Sądu Najwyższego też w sposób bezpośredni powołuję się na konwencję. I, co więcej,
chciałbym podkreślić, że to jest dorobek wielu pokoleń prawników, że tak się dzieje, że konwencja
ma tak głębokie zakorzenienie w naszym systemie prawnym. Powiem o 3 nazwiskach, powiem
o Piotrze Hofmańskim, który jest obecnie sędzią
Międzynarodowego Trybunału Karnego i bodajże w 1991 r. wydał pierwszą książkę – ja pamiętam, byłem wtedy jeszcze licealistą i taką właśnie
książkę dostałem, jeszcze Polska nie ratyfikowała
konwencji, a on już o tym pisał – powiem o Marku
Antonim Nowickim, wybitnym adwokacie, który
już napisał tyle komentarzy na ten temat, i powiem
o Lechu Garlickim, który przez wiele lat był bardzo zasłużonym sędzią Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka. A skoro jestem w tej Izbie, to
powiem jeszcze o mecenasie Cichoniu, który
był adwokatem, który przedstawiał wiele istotnych spraw Europejskiemu Trybunałowi Praw
Człowieka i w ten sposób kształtował standard.
I teraz jak bierzemy każde słowo na gruncie konwencji: w ogóle samo pojęcie sądu, niezależność,
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bezstronność, przewlekłość… Jak bierzemy takie
słowo, to widzimy, że ono jest opatrzone dziesiątkami, setkami komentarzy, które powstawały w toku orzecznictwa. Akurat te, które dotyczą
niezależności sądownictwa i relacji między władzą wykonawczą a sędziami, wywodzą się przede
wszystkim ze spraw ukraińskich, takich jak np.
Volkov przeciwko Ukrainie, spraw rosyjskich,
jak np. Kudeszkina przeciwko Rosji, całego zestawu spraw z Macedonii, no, i ostatnio spraw
węgierskich. Teraz na rozpoznanie czekają sprawy z Polski, tj. sprawa Grzęda przeciwko Polsce,
która dotyczy procedury nominacyjnej przeprowadzanej przez Krajową Radę Sądownictwa, oraz
sprawa Bojara przeciwko Polsce, która dotyczy
odwoływania wiceprezesów sądów w czasie tego
okienka czasowego, którym dysponował minister
sprawiedliwości.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Rzeczniku Praw
Obywatelskich.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Bardzo proszę pana senatora…
SENATOR
LESZEK CZARNOBAJ
Wniosek, Panie Marszałku, chciałbym złożyć
wniosek formalny o ogłoszenie przerwy, dlatego
że o 21.00 mamy posiedzenie klubu. I jest dobrą
tradycją, aby na posiedzenie klubu…
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, jest dobrym zwyczajem parlamentarnym, by wnioski klubów o ogłoszenie przerwy były uwzględniane.
W związku z tym ogłaszam przerwę do jutra,
do godziny 9.30.
Bardzo dziękuję państwu…
(Głos z sali: Mam pytanie do rzecznika…)
Panie Senatorze, jutro wznowimy obrady
i z całą pewnością będzie możliwość zadania tego
pytania. Ja ogłosiłem przerwę. (Oklaski)

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 03)

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 16 stycznia 2020 r.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 31)
(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz
Grodzki oraz wicemarszałkowie Michał Kamiński,
Bogdan Borusewicz i Gabriela Morawska-Stanecka)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam posiedzenie.
Szanowni Państwo Senatorowie, przed przystąpieniem do obrad pragnę poinformować państwa
na temat pracy Senatu w dniu dzisiejszym, co chwilę wcześniej uzgodniliśmy w Konwencie Seniorów.
Za chwilę przystąpimy do rozpatrzenia punktu dziewiątego: drugie czytanie projektu uchwały
wyrażającej solidarność z narodem australijskim.
Głosowanie w sprawie tej uchwały odbędzie
się bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu.
Po punkcie dziewiątym będziemy kontynuować
rozpatrywanie punktu pierwszego: ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw. Następnie zostanie ogłoszona godzinna
przerwa w obradach na posiedzenie komisji w sprawie rozpatrzenia wniosków legislacyjnych zgłoszonych do ustawy z punktu pierwszego. Po przerwie
odbędzie się głosowanie nad tym punktem. Po
głosowaniu, zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią,
zostanie przedstawiony wniosek o uzupełnienie porządku obrad o 2 punkty: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej –
punkt dziesiąty; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej
– punkt jedenasty. Następnie, po rozpatrzeniu
wniosków o uzupełnienie, Senat przystąpi do dalszego rozpatrywania punktów: ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt – punkt piąty; ustawy
o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej – punkt siódmy; drugie czytanie uchwały, mówiąc w skrócie,

górnośląskiej; drugie czytanie projektu uchwały
w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej.
Po rozpatrzeniu projektu uchwały w sprawie słów
Prezydenta Federacji Rosyjskiej zostanie zarządzona krótka przerwa w obradach, po której przystąpimy do bloku głosowań. Blok rozpocznie się od
głosowania w sprawie zmian w składzie komisji senackich. Rozpatrzenie punktu dotyczącego wyboru
senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa
nastąpi na zakończenie bloku głosowań, po krótkiej
przerwie technicznej, wtedy, kiedy skończymy głosować nad ustawami. I to jest informacja formalna.
Od siebie dodam, że oczekiwania pań senator
i panów senatorów są takie, abyśmy, jeżeli to możliwe, dziś najpóźniej do 22.00 obrady zakończyli.
To – nie muszę przypominać – zależy od dyscypliny zarówno państwa senatorów, jak i marszałków
prowadzących, ale wierzę, że jest to możliwe.
Zatem przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie
projektu uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim.
Witam serdecznie obecnego na posiedzeniu
ambasadora Australii w Polsce, jego ekscelencję
Lloyda Brodricka. (Oklaski)
Przypominam, że projekt został wniesiony
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w druku nr 44, a sprawozdanie – w druku nr 44 S.
Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, pana senatora Marcina Bosackiego, o przedstawienie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
MARCIN BOSACKI
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ekscelencjo,
Ambasadorze Związku Australijskiego!
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To ogromny honor przedstawiać projekt
uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażającej solidarność z narodem australijskim w tej
ogromnej tragedii.
Wszyscy wiemy, że od miesięcy w Australii
trwa niestety jeden z największych pożarów w historii nie tylko Australii, ale i świata. Zginęło w nim
do tej pory co najmniej 28 osób. Spłonęły tysiące
domów i ponad 10 milionów ha lasów i buszu.
Dotknięte kataklizmem są miliony osób. Trwa on
w momencie, w którym mamy do czynienia z największą suszą i z rekordowymi temperaturami
w historii Australii.
Podczas obrad Komisji Ustawodawczej oraz
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
dyskutowano nad tym projektem uchwały dość
długo. Ostatecznie wynik głosowania był następujący: 15 senatorów za, 1 senator przeciw, 8 senatorów wstrzymało się od głosu. Z uwagi na powagę
Izby i powagę sprawy powstrzymam się od przedstawiania argumentów tych, którzy byli przeciwni
tej ustawie…
(Głos z sali: Uchwale.)
Uchwale, przepraszam bardzo. Jeśli senatorowie chcą, oczywiście mogą te argumenty podczas
dyskusji powtórzyć.
Pozwolicie, Panie i Panowie Senatorowie,
że przeczytam projekt uchwały.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyrażająca solidarność z narodem australijskim.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić
solidarność z narodem australijskim, od miesięcy
walczącym z kataklizmem pożarów, jednym z największych w historii.
Przez ostatnie miesiące w Australii w pożarach zginęły dziesiątki osób, spłonęły tysiące domów i ponad 10 milionów hektarów lasów i buszu.
Straty dla fauny i flory kontynentu są gigantyczne, niektórym gatunkom roślin i zwierząt grozi
wyginięcie.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej przesyła wyrazy podziwu dla wszystkich walczących z pożarami oraz udzielających schronienia i pomocy tym,
którzy w pożarach ucierpieli. Doceniamy wysiłki strażaków, policji i wojska oraz tysięcy ochotników, wśród których wielu jest Australijczyków
polskiego pochodzenia oraz Polaków mieszkających w Australii.
Wciąż trwający kataklizm w Australii po raz
kolejny w tragiczny sposób zwraca uwagę całej
ludzkości na odpowiedzialność za środowisko naturalne i klimat naszej wspólnej planety. Coraz

częstsze susze to wyzwanie nie tylko dla Australii,
ale także dla Europy, w tym Polski.
Senat Rzeczypospolitej Polskiej popiera deklaracje pomocy złożone przez premiera rządu Rzeczypospolitej Polskiej rządowi Związku
Australijskiego oraz indywidualne akty wsparcia
obywateli Rzeczypospolitej Polskiej dla poszkodowanych w tym kataklizmie.
Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej «Monitor
Polski»”. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy oraz upoważnionego przedstawiciela
wnioskodawców.
Przypomnę, że wnioskodawcy upoważnili
do ich reprezentowania również pana senatora
Marcina Bosackiego.
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.
Przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały wyrażającej solidarność z narodem
australijskim.
Kto z państwa senatorów jest za przyjęciem
projektu?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, 87 było za, nikt nie
był przeciw i nikt się nie wstrzymał od głosu.
(Głosowanie nr 2) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę wyrażającą solidarność
z narodem australijskim.
Uprzejmie proszę pana ambasadora Związku
Australijskiego w Polsce, jego ekscelencję, pana
Lloyda Brodricka, o podejście do stołu prezydialnego. Pragnę wręczyć panu uchwałę.
Excellency, please join me here.
(Wszyscy wstają)
(Marszałek wręcza uchwałę) (Oklaski)
Powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
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– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy
o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Czy są jeszcze pytania do pana rzecznika praw
obywatelskich, pana Adama Bodnara?
Pan senator Komorowski.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Dziękuję.
Ponieważ wczoraj… Poczekam, aż pan rzecznik
podejdzie do mównicy.
Wczoraj posiedzenie Senatu zostało przerwane na etapie zadawania pytań. Nie wiem, czy to
były już ostatnie pytania, ale pewnie jedne z ostatnich. Ja chciałbym dopytać o coś pana rzecznika.
We wczorajszej informacji, którą pan rzecznik
przedstawiał, poinformował…
(Rozmowy na sali)
Może poczekam…
…Wysoką Izbę, iż pierwsza prezes Sądu Najwyższego zamierza – ja chciałbym, żeby to zostało doprecyzowane, bo może mi coś umknęło – złożyć wniosek o podjęcie uchwały przez 3 izby Sądu
Najwyższego. Chciałbym, żeby pan rzecznik trochę
rozwinął ten wątek, powiedział, czego dotyczyć ma
ta uchwała i czy nie uważa, że taką uchwałę powinien podjąć np. pełny skład Sądu Najwyższego lub
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę pana rzecznika o odpowiedź. Ale
uprzejmie przypominam panu senatorowi, że zadajemy pytania w temacie ustawy, którą procedujemy, a to pytanie jest poboczne.
(Senator Marek Komorowski: Tak, Panie
Marszałku, ale pan rzecznik formułując, składając sprawozdanie dotyczące ustawy, nad którą procedujemy, ten wątek poruszył w końcowym czy
w jednym z końcowych fragmentów wystąpienia.
Chciałbym prosić o doprecyzowanie, bo to chyba ma
związek z tą ustawą. A może z jakąś inną kwestią…)
Bardzo proszę. I jeśli mogę prosić, żeby w miarę krótko…
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo
Senatorowie!

Chcę powiedzieć, że jest dla mnie zaszczytem,
iż mogę przemawiać zaraz po podjęciu tej ważnej, historycznej uchwały wyrażającej solidarność
z narodem australijskim. Wydaje mi się, że to jest
bardzo ważne, iż w obliczu zmian klimatu Senat
Rzeczypospolitej Polskiej zajął stanowisko w tej
kwestii.
Co do odpowiedzi na pytanie, to mam wrażenie,
że to jest pytanie raczej do prezesa Izby Karnej Sądu
Najwyższego, który reprezentował Sąd Najwyższy
w dniu wczorajszym. Myślę, że to jemu powinna
przysługiwać palma pierwszeństwa, jeżeli chodzi
o komentowanie działań podejmowanych przez panią pierwszą prezes Sądu Najwyższego. Ja w tym
zakresie dysponuję takimi samymi informacjami
jak państwo, czyli informacjami przekazywanymi
przez media. Jak rozumiem, wniosek o wydanie
uchwały przez 3 połączone izby Sądu Najwyższego
jest wynikiem wyroków Sądu Najwyższego w składach trójkowych z 5 grudnia 2019 r. oraz 15 stycznia
2020 r. Tak to rozumiem, że pani pierwsza prezes podjęła swoją własną, autonomiczną decyzję,
żeby teraz sprawą zajęły się 3 połączone izby Sądu
Najwyższego.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Rzeczniku.
Pytanie zadaje pan senator Ambrozik.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Komorowski, to nie jest rzecz
dotycząca biegu ustawy. Odpowiedź jest jasna – to
jest pytanie do przedstawicieli Sądu Najwyższego.
W tej chwili pytanie zadaje pan senator Ambrozik. Bardzo proszę.
SENATOR
RAFAŁ AMBROZIK
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Rzeczniku, ja powrócę do tematu wczorajszej dyskusji, która nie została zakończona,
a mianowicie do powołania sędziów do trybunałów międzynarodowych. Pan się powołuje,
wczoraj powoływał, na słowa śp. przewodniczącego Stanisława Dąbrowskiego, pana sędziego.
On w 2008 r. składał sprawozdanie z działalności rady za rok wcześniejszy i powiedział coś takiego, że wydaje mu się, że jedna sprawa, która
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w przyszłości będzie musiała być rozwiązana…
I tu właśnie chodzi o powołanie sędziów polskich do międzynarodowych trybunałów. Biorąc
pod uwagę wpływ orzecznictwa tychże trybunałów – ja już tu nie cytuję – pan sędzia zauważa,
że fakt, iż Krajowa Rada Sądownictwa strzeże niezależności sądów i niezawisłości sędziów, a nie ma
jakiegokolwiek wpływu na powołanie sędziów trybunałów międzynarodowych, kładzie się cieniem
na wykonywanie podstawowego zadania Krajowej
Rady Sądownictwa. Chodzi o to, czy obecni sędziowie, którzy się powołują na te wyroki TSUE, mogą
właściwie brać te wyroki pod uwagę w kontekście
tego, że tak naprawdę to organ władzy wykonawczej powołuje sędziów tego trybunału, wskazuje
ich wprost. Politycy wskazują sędziów Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, co do tego chyba nie mamy wątpliwości.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Czas, Panie Senatorze.)
Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Zwracam uwagę, że to jest również pytanie do
władzy sądowniczej.
Bardzo proszę, Panie Rzeczniku.
RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Szanowny Panie Senatorze, rozmawialiśmy
wczoraj o 2 procedurach międzynarodowych, dotyczących wyboru sędziów Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka oraz dotyczących wyboru sędziów
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej,
a także na temat tego, że procedury, które rzekomo zakładają nadmierny wpływ władzy wykonawczej na powoływanie sędziów międzynarodowych,
mogą rzutować na nasze postrzeganie roli władzy
wykonawczej. Tutaj chodzi o wpływ na powoływanie sędziów w ogóle.
Ten argument był przedstawiany przez rząd
Rzeczypospolitej Polskiej w postępowaniu przed
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
w sprawie, która zakończyła się wyrokiem z 19 listopada 2019 r., sygnatura C-619/18, czyli tym
wyrokiem, który, jak myślę, całą naszą debatę spowodował. Trybunał Sprawiedliwości w tym wyroku jasno się do tego ustosunkował w punktach
119–121. Generalnie rzecz biorąc, nie chciałbym

przytaczać tych argumentów, bo szanuję państwa
czas. Zachęcam do lektury tych punktów.
Trybunał co do zasady wskazuje na odmienność procedur i odmienność charakteru powołania.
Bo czym innym jest powołanie do sądu międzynarodowego – co jest wynikiem, można powiedzieć,
porozumienia pomiędzy państwami członkowskimi i tej szczególnej roli panelu 255, czyli panelu
działającego na podstawie art. 255 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, panelu, który ma za
zadanie zweryfikować kompetencje, poziom niezależności sędziów – a czym innym jest wykonywanie przez państwo członkowskie obowiązków
wynikających z art. 19 traktatu, czyli zapewnienie
prawa do efektywnej ochrony prawnej i realizowanie tego podstawowego obowiązku. Dlatego wymiar
sprawiedliwości funkcjonuje w relacjach z innymi
sądami państw członkowskich. To są – jeszcze raz
powtórzę – punkty od 119 do 121 wyroku z 19 listopada 2019 r. Tam jest przedstawiona cała argumentacja. Nie widzę potrzeby przytaczać, czytać
tutaj całości. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Komorowski: Panie Marszałku,
można jeszcze?)
Jedno krótkie pytanie. Przypominam, Panie
Senatorze, że trzeba się zgłaszać do dyskusji.
Będzie pan miał możliwość wypowiedzenia się
w dyskusji plenarnej. Teraz – krótkie pytanie.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Jedno krótkie pytanie do pana rzecznika, bo
może podczas dyskusji już pana rzecznika nie będzie, nie wiem. Mam jedno pytanie.
Pan wczoraj, Panie Rzeczniku, wypowiedział
się i poinformował Izbę o swoim negatywnym
stanowisku odnośnie do tej ustawy i generalnie ustaw reformujących sądownictwo. Ja mam
w związku z tym pytanie. Czy pan w świetle art. 16 ustawy o rzeczniku praw obywatelskich korzystał z uprawnień i zgłaszał wniosek
o zbadanie zgodności tej ustawy z konstytucją
do Trybunału Konstytucyjnego, a także innych
ustawy reformujących?
(Senator Sławomir Rybicki: Ale po co?)
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RZECZNIK PRAW OBYWATELSKICH
ADAM BODNAR
Jeżeli chodzi o aktualną ustawę, to z tej możliwości oczywiście nie korzystałem, bo nie mam
prawa do wniosku prewencyjnego. Jedyny organ
konstytucyjny, który ma taką możliwość, to jest
prezydent. Jeżeli natomiast chodzi o inne ustawy,
to w ostatnim czasie miałem pewien kłopot, powiedziałbym ogólnie, z niezależnością Trybunału
Konstytucyjnego. M.in. dlatego staram się uczestniczyć w procedurach przed Senatem, gdzie podnoszę pewne argumenty dotyczące niezgodności,
ponieważ nie mam gwarancji, że wniosek, który
zostanie złożony do Trybunału Konstytucyjnego,
zostanie rozpoznany w sposób w pełni bezstronny
i niezależny.
(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze pytanie…)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Z miejsca, Panie Senatorze. Bardzo proszę.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Dziękuję bardzo.
Panie Rzeczniku, z tego, co pan w tej chwili
powiedział, wynika, że pan kwestionuje konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej. Nie ma
pan żadnych podstaw prawnych, żeby go kwestionować. Ja uważam, że to jest niedopuszczalne
– rzecznik praw obywatelskich, który kwestionuje Trybunał Konstytucyjny i nie korzysta ze swojej
prerogatywy. Czyli pan w sposób nierzetelny i niewłaściwy pełni swoją funkcję. Taki mam wniosek.
Czy to prawda, czy nie?
(Głos z sali: Nie, fałsz.)
(Rzecznik Praw Obywatelskich
Adam Bodnar Panie Senatorze…)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Przepraszam bardzo.
Panie Senatorze, uchylam to pytanie, bo ono
w ogóle nie dotyczy kwestii ustawy.
Dziękuję bardzo.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Cenzura prewencyjna.)
(Głos z sali: Idzie nowe.)
Otwieram dyskusję.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku,
ja się zgłaszam do pytania po raz kolejny.)
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę o ciszę.
(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku,
ja się zgłaszałem do pytania.)
Dziękuję bardzo panu rzecznikowi.
(Oklaski)
(Senator Rafał Ambrozik: Przepraszam, Panie
Marszałku. Panie Marszałku, ja proszę o głos, ja się
zgłaszałem do pytania. Pan senator Czerwiński też
się zgłaszał.)
Kto się zgłaszał?
(Głos z sali: Pan senator Czerwiński i ja zgłaszaliśmy się do pytań. Proszę odtworzyć nagrania.
Albo dyskutujemy, Szanowny Panie Marszałku…
Pan robi konferencje prasowe i twierdzi, że trzeba
dyskutować merytorycznie i dogłębnie, a potem…)
(Senator Jan Maria Jackowski: Tym bardziej
że sekretarza nie było, nie wypełniał swoich obowiązków i pan marszałek mógł nie zauważyć.
Ja mogę potwierdzić, że te zgłoszenia były.)
Bardzo proszę o ciszę.
Otwieram dyskusję.
Będziecie mieli państwo senatorowie możliwość wypowiedzenia się w debacie.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale rzecznik już
uciekł.)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Wyszedł.)
Po pierwsze, Panie Senatorze, to nie jest Sejm,
to jest Senat Rzeczypospolitej. Proszę mnie nie
zmuszać, żebym przywoływał państwa do poważnego zachowania.
Pierwszy zapisał się do głosu pan marszałek
Kamiński.
Proszę o wyświetlenie listy mówców.
SENATOR
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jestem przekonany, że silni tradycją Senatu
Rzeczypospolitej, silni tradycją polskiej wolności,
silni wreszcie mandatem większości, suwerena,
który stoi za większością tej Izby, obronimy naszą
republikę. Tak bowiem dzisiaj trzeba zdefiniować
spór, który stał się przedmiotem obrad naszej Izby.
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Nie jest on sporem prawniczym, nie jest on nawet
sporem politycznym, jak chcieliby niektórzy, jest
sporem pomiędzy republiką a tyranią. Bowiem cechą republiki jest nie tylko trójpodział władzy, ale
także nad władzą kontrola. Przeciwnicy republiki
są tak starzy, jak sama republiki instytucja, i zawsze w swych działaniach, chcąc republikę zastąpić
tyranią, unikali odpowiedzialności władzy i unikali
nad władzą kontroli.
63 lata przed naszą erą w senacie rzymskim
być może najwybitniejszy senator wszech czasów, Cyceron, który odkrył spisek Katyliny, spisek przeciwko republice, zadał pytania do dziś
brzmiące przez dzieje: „Jak długo, Katylino, będziesz nadużywał naszej cierpliwości? Jak długo będziesz w swoim szaleństwie naigrywał się
z nas? Do jakich granic będziesz się chełpił swoim
zuchwalstwem nieznającym cugli?”. Te słowa „Jak
długo jeszcze będziecie nadużywali naszej cierpliwości? Jak długo jeszcze będziecie się chełpili
swoim zuchwalstwem nieznającym cugli?” dziś
miliony obywateli Rzeczypospolitej, Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej, zadają przedstawicielom obecnego obozu władzy. Oto bowiem jesteśmy świadkami
pełzającego zamachu na naszą republikę i ustawy, które dzisiaj procedujemy, są tego pełzającego zamachu na republikę dobitnym przykładem.
Bowiem prawie w każdym działaniu, które towarzyszy tzw. dobrej zmianie – jak bardzo szyderczo
dziś brzmią te słowa – towarzyszy ten cel: strach
przed prawdą, strach przed kontrolą. Czy sprawa
dotyczy mediów publicznych, które dzisiaj stały
się narzędziem kłamstwa, manipulacji i zniesławiania, czy sprawa dotyczy procedur parlamentarnych, czy wreszcie sprawa dotyczy kluczowego
dla wolności ustroju sądów – wszędzie tam ci, którzy dzisiaj dzierżą władzę w Rzeczypospolitej, chcą
unikać prawdy, chcą unikać kontroli i chcą unikać
odpowiedzialności.
Tej debacie, Wysoka Izbo, od początku towarzyszy bardzo wiele zafałszowanych pojęć. Jednym
z nich jest to urągające przyzwoitości powtarzanie, że Unia Europejska jest zagranicą i jest ciałem obcym. Otóż powtarzam: nie, to nasza Unia
Europejska, to nasza Komisja Europejska i to nasz
Europejski Parlament. Każdy bowiem, kto w roku
2004 – a uczyniła tak przytłaczająca większość liderów Prawa i Sprawiedliwości – głosował w referendum za traktatem akcesyjnym, akcesją Polski do
Unii Europejskiej, wyrażał zgodę na oddanie części
suwerenności Rzeczypospolitej organom wspólnotowym. Ale właśnie nie obcemu mocarstwu,

a organom wspólnotowym. Tak więc Polska uczestniczyła w tym swoistym paradoksie suwerenności,
zrzekając się pewnych jej atrybutów, a jednocześnie poszerzała suwerenność nas jako państwa
i nas jako obywateli, dając nam wpływ na funkcjonowanie organów Unii Europejskiej. Jeśli dziś
większość, która jest w Sejmie i która wyłoniła legalny rząd, nie jest w stanie z tego mandatu suwerena korzystać – mandatu, jakim jest wpływ na
Unię Europejską – może winić wyłącznie samą siebie, a nie kogokolwiek za granicą. Jeśli nie potraficie bronić polskich interesów w Unii Europejskiej,
to zapytajcie samych siebie, dlaczego tak się dzieje.
Powtórzę, bo warto to powtórzyć: Unia Europejska
nie jest ciałem obcym, to nasza wspólnota.
Dzisiaj nikt z nas, broniących polskiej wolności, nie czuje satysfakcji, że w obronie interesów
polskich obywateli, w obronie interesów polskiej
wolności stawać muszą organy Unii Europejskiej.
Wolelibyśmy, by tak nie było. A tak by nie było,
gdyby państwo nie nadużywali mandatu, który
dostaliście do rządzenia Polską – czego, powtórzę, nikt z nas nie kwestionuje – i gdyby ten mandat, który dostaliście do rządzenia, nie był przez
was nadużywany do zmiany ustroju Najjaśniejszej
Rzeczypospolitej. A na to suweren zgody nie dał,
czego dowodem jest większość w tej Izbie. I dlatego
będę głosował, jak przytłaczająca, mam nadzieję,
większość tej Izby, przeciwko tym ustawom.
Drodzy Senatorowie, Wysoka Izbo, tej debacie o zakresie polskiej suwerenności towarzyszy
debata odbywająca się za naszą wschodnią granicą, w której słyszymy, że prezydent Federacji
Rosyjskiej, skądinąd notorycznie obrażający naszą ojczyznę, zapowiada zmiany w rosyjskiej konstytucji. A co mają one umocnić? Suwerenność
rosyjskiego prawa nad umowami międzynarodowymi. Wsłuchajcie się w to zawstydzeni tym, jak
podobnych argumentów używacie wy tutaj i pan
na Kremlu. Nie chciałbym, by ta wielka tradycja,
która kiedyś wyrażana była w powiedzeniu „musi
to na Rusi, a w Polsce – jak kto chce”, była teraz
zmieniana tak, że w Polsce będzie tak, jak na Rusi,
bo to nigdy, powtarzam, nigdy, w naszej historii
nic dobrego Polakom nie przynosiło.
Panie Marszałku, Wysoki Senacie, zamach
na wolność sądów, zamach na wolność sędziów
Rzeczypospolitej został w swoisty sposób skomentowany przez ministra sprawiedliwości z tej trybuny. Mówił on niedawno, 2 dni temu, że państwo
delegowali sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa,
a jednocześnie jednym z argumentów za tą ustawą
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jest to, że sędziowie, którzy przeciwko tej reformie protestują, uprawiają politykę. Czymże więc,
jak nie denuncjacją zamiarów sędziów – którzy zaprzeczyli swojej niezależności, godząc się na misję
polityczną od rządu, przyjmując od rządu, co powiedział nam tutaj minister sprawiedliwości, misję
w Krajowej Radzie Sądownictwa… Czymże więc,
jak nie zakwestionowaniem wolności sędziego, jego
apolityczności, jest przyjęcie od rządu konkretnej
politycznej misji w Krajowej Radzie Sądownictwa,
co w istocie przyznał tu minister sprawiedliwości?
Chyba że użyjecie argumentu: tu nie chodzi o misję polityczną, chodzi o reformę ustroju sądów.
Ale wtedy, Drodzy Senatorowie, Panie i Panowie
Senatorowie, argument, że sprzeciwienie się tej
reformie jest uprawianiem polityki, przestaje
być ważny. Nie jest bowiem tak, że ci, którzy chcą
wprowadzić jakąś reformę – wy ją nazywacie reformą, a my zgoła odmiennie – nie uprawiają
polityki, a ci, którzy przeciwko temu protestują, tę politykę uprawiają. To jest logika tyranii,
a nie logika republiki. Ja za republiką, przeciwko
tyranii, zagłosuję w tym bardzo ważnym głosowaniu. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Aleksander Pociej.
SENATOR
ALEKSANDER POCIEJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim chciałbym podkreślić nową
jakość debaty, która przetoczyła się przez Senat
przy okazji procedowania nad tą dziesiątą – o ile
nie większa jest to liczba – i możliwe, że najgorszą nowelizacją przepisów dotyczących Sądu
Najwyższego i w ogóle wymiaru sprawiedliwości.
Obóz demokratyczny, organizacje pozarządowe, takie jak Helsińska Fundacja Praw
Człowieka, Fundacja Batorego, autorytety prawa Unii Europejskiej, rzecznik praw obywatelskich, Naczelna Rada Adwokacka, Krajowa Rada
Radców Prawnych, Sąd Najwyższy, Naczelny Sąd
Administracyjny, organizacje sędziowskie i wiele,
wiele innych. Łącznie z OBWE. Łącznie z Komisją
Wenecką. Wszystkie one nie pozostawiły na tym
projekcie suchej nitki. Niezgodność z kilkunastoma
artykułami konstytucji; sprzeczność z prawem Unii

Europejskiej; sprzeczność z Europejską Konwencją
Praw Człowieka; niespotykana – to podkreślono
wielokrotnie – niespotykana w krajach już nie
tylko Unii Europejskiej, ale w ogóle w krajach europejskich, próba podporządkowania władzy sądowniczej władzy wykonawczej i ustawodawczej…
To tylko kilka z najważniejszych zarzutów.
Nie sposób tutaj przytoczyć wszystkich argumentów prawnych przeciwko tej nowelizacji,
które padały. Te opinie oraz wypowiedzi zaproszonych gości podczas 2 dni dyskusji w Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, w Komisji
Ustawodawczej oraz w Parlamentarnym Zespole
Obrony Praworządności napawają mnie dumą,
gdyż w zderzeniu ze sposobem procedowania
w Sejmie oraz w Senacie poprzedniej kadencji jakże ważnych, ustrojowych ustaw pokazują jaskrawo
przepaść dotyczącą kultury stanowienia prawa i są
dowodem, że istnieją Polacy, istnieją parlamentarzyści, którzy potrafią proces legislacyjny prowadzić po ludzku, spokojnie, z godnością i rozumnie.
Chciałbym tutaj przytoczyć kilka tylko konkluzji
z opinii, które otrzymaliśmy.
Z opinii Sądu Najwyższego: „Preambuła ze
wszech miar wskazująca na cele, które powinny
być realizowane, w ogóle nie przystaje do treści
przyjętego aktu prawnego, gdyż de facto w przyjętym akcie prawnym dochodzi do zalegalizowania
ewidentnych naruszeń prawa, które zostały dokonane wcześniej przez ustawodawcę, Krajową Radę
Sądownictwa oraz Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej”.
Z opinii Krajowej Rady Radców Prawnych:
„Mając na względzie kompleksową ocenę poselskiego projektu ustawy z dnia 12 grudnia 2019 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz
niektórych innych ustaw, a w szczególności
uwzględniając skalę i charakter naruszeń obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku prawnego, ujawnionych w toku szczegółowej
analizy zawartych w tym projekcie postanowień,
Krajowa Rada Radców Prawnych ocenia ów projekt
jednoznacznie negatywnie”.
W tym samym duchu wypowiadał się rzecznik praw obywatelskich, w tym samym duchu jest
opinia prof. Grzeszczaka, na którą wielokrotnie
w trakcie tej debaty się powoływaliśmy.
A czym odpowiedzieli autorzy tego projektu i rząd? Posłowie wnioskodawcy, jak to zwykle jest w przypadku ich projektów, nie przyszli.
Żaden z nich nie stanął przed nami i nie próbował
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bronić tego fatalnego projektu. Czy to wstyd, czy
niewiedza? A może to nie jest tak naprawdę projekt poselski? Rząd w osobach swoich wiceministrów i ministra ograniczył się do zaprzeczania
ewidentnej interpretacji przepisów, pisząc swoją
wersję konstytucji, urągając naszym zobowiązaniom międzynarodowym oraz żonglując wyrwanymi z kontekstu fragmentami porządków prawnych
i systemów innych państw, co zresztą bardzo mocno i łatwo zostało zdezawuowane przez europejskich ekspertów, którzy stawili się w Senacie na
posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu Obrony
Praworządności. Rząd, słuchając argumentów, niebywale kręcił w sprawie tej ustawy, operując półprawdami lub zwyczajnie kłamiąc w żywe oczy na
temat tego, jak ta ustawa ma się do porządku międzynarodowego i do porządku Unii Europejskiej.
Chyba najlepiej zderzenie głębokiej, wielowarstwowej analizy tych wszystkich autorytetów, o których mówiłem, krytyków procedowanej
ustawy z żenującą logiką strony rządowej opisał
w swoim wystąpieniu członek Stowarzyszenia
Sędziów „Themis”, sędzia Maciej Czajka. Zacytuję:
„prawdziwą przyjemnością dla mnie jako prawnika, kiedyś naukowca, wreszcie sędziego byłoby
przedstawienie na forum tej Izby dogłębnej analizy prawnej przedłożonego projektu, a następnie,
po zwarciu się argumentów, przekonać się lub zostać przekonanym. Jednakże treść przedłożonego
tutaj projektu, a zwłaszcza stanowisko przedstawiciela rządu, przedstawiane uporczywie w świetle przytaczanych krytycznych opinii autorytetów
prawniczych i instytucji, nasuwają mi znany fragment o tym, że «mówić do kogoś, kto nie zrozumie, to próbować otworzyć zamek źdźbłem trawy,
to kroić chleb gałązką bazylii, wkręcać żarówkę
w ptasie gniazdo, wkładać dyskietkę między dwa
kamienie. Daremnie»”.
I tak wyglądały te rozmowy: z jednej strony
ludzie znający się na kompleksowości wymiaru
sprawiedliwości, na wzajemnym przenikaniu, na
zależności pomiędzy prawem krajowym i prawem
międzynarodowym, znający nasze zobowiązania
mówili prosto, logicznie, z drugiej strony padały
argumenty nieprzystające do tej dyskusji. I tak faktycznie, gdybym chciał punktowo wypowiedzieć
się na temat tego porównania, tej głębi prawniczej
z jednej strony i miałkości z drugiej, to mógłbym
tylko i wyłącznie odwołać się do kabaretu. Jest takie
wspaniałe zdanie jednego z komików, pana Wojtka
Tremiszewskiego, który mówiąc do swojego kolegi, powiedział: „ty to jesteś taki brodzik refleksji”.

I to, co dostaliśmy od rządu, to brodzik refleksji
prawnej, to jest nic.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze,
minuta.)
Oczywiście nie sędziowie ani nawet cały system są najważniejsi – wszystko, co robimy, robimy dla obywateli. I w tym momencie chciałbym
zapytać resort sprawiedliwości o to, co zrobił przez
ostatnie lata dla zwykłego człowieka. Powiem: nic.
Zwolnione są wszystkie procedury, ludzie dłużej
czekają na sprawiedliwość i jest ona mniej pewna. Po 5 latach sprawowania władzy – a chlubicie
się państwo tym, że jesteście ekipą, która zajmuje się wymiarem sprawiedliwości dla ludzi…
To jest wasza wina. Elementem tego, co robicie, jest
nie tylko to, że chcecie zawłaszczyć… lecz także to,
że po prostu chcecie uciec przed odpowiedzialnością za 5 zmarnowanych lat. One nawet nie są
zmarnowane, bo doprowadziliście do tego, że obywatel jest w dużo gorszym miejscu, niż był. I co
chcecie zrobić? Chcecie przerzucić to na sędziów.
Chcecie przerzucić to na tych, którzy bronią ładu
demokratycznego i naszego miejsca w Europie.
Reasumuję: to nie jest reforma. To nie jest wyjście naprzeciw obywateli. To nie jest realizacja naszych zobowiązań wynikających z uczestnictwa
w Unii Europejskiej czy w Radzie Europy. To jest
destrukcja, wyjście ze strefy europejskiego porządku prawnego, kłopoty dla obywateli, wstyd, a także
zagrożenie dla pieniędzy Polaków, gdyż ostatnia
decyzja Komisji Europejskiej… Bo też zapominamy
o tym, że my obradujemy w trakcie, kiedy Komisja
Europejska z powodu działań tego rządu wytoczyła
najmocniejsze działa.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Dziękuję bardzo.)
I taka jest sytuacja po reformach, które wprowadziliście. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Bogdan Klich.
Przypominam, 10 minut.
SENATOR
BOGDAN KLICH
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzeba zapytać rząd i trzeba zapytać senatorów PiS, co do tej pory uczynili Polakom. I trzeba powiedzieć otwartym tekstem: zabraliście
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Polakom Trybunał Konstytucyjny – to jest wasze
duże osiągnięcie – zamieniliście go w atrapę, która jest w służbie partii. Potem zabraliście telewizję
publiczną, zamieniliście ją w narzędzie niegodnej
propagandy. Potem zabraliście niezależną prokuraturę, zamieniliście ją w narzędzie, które ma
chronić władzę, a nie obywateli. Potem zrobiliście
desant na Krajową Radę Sądownictwa, zamieniając
ten organ, który jest po to, żeby gwarantował niezawisłość sędziów i niezależność sądów, w narzędzie, które ma służyć wyłanianiu waszych sędziów.
Potem, pod pozorem reformy sądownictwa powszechnego, wydłużyliście postępowania. Średni
czas postępowania w Polsce za waszych rządów
znacznie się wydłużył. W większości kategorii czas
postępowania się wydłużył. Potem próbowaliście
przejąć Sąd Najwyższy. No, w tym wypadku wam
się nie udało. Ale kadencja pierwszej prezes Sądu
Najwyższego niebawem upływa. Teraz zastraszacie
sędziów i chcecie zrobić jeszcze jeden skok, chcecie
zabrać Polakom prawo do niezawisłego, niezależnego sądu i do obiektywnego, bezstronnego procesu, które jest zapisane w polskiej konstytucji. To
jest kolejny zamach na prawa publiczne obywateli.
To jest kolejny zamach na konstytucję. Mógłbym
przytoczyć 11 artykułów konstytucji, które są przez
was, poprzez tę ustawę, świadomie i dobrowolnie
łamane. 11 artykułów! Ale ponieważ nie po raz
pierwszy naruszacie Konstytucję Rzeczypospolitej
Polskiej, to wystarczy tylko o tym powiedzieć.
Na tej sali przedstawiciele Ministerstwa
Sprawiedliwości mówili o tym, że ustawa, którą dzisiaj rozpatrujemy, ma opanować anarchię. No, ale kto wprowadził anarchię w Polsce,
w polskim systemie prawnym? Kto jest odpowiedzialny za anarchizację polskiego prawa? Rząd
i parlamentarzyści. Rząd i parlamentarzyści PiS
są odpowiedzialni za anarchizację polskiego prawa. A w jaki sposób? Wystarczy to przypomnieć.
Wystarczy przypomnieć powoływanie sędziów
dublerów, niepublikowanie wyroków Trybunału
Konstytucyjnego, wystarczy wreszcie wspomnieć o niewykonywaniu wyroku Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i wyroku Sądu
Najwyższego. Tych najświeższych wyroków, z listopada i z grudnia ubiegłego roku. To jest anarchizacja prawa. Jeżeli Izba Dyscyplinarna Sądu
Najwyższego nie stosuje się do tych wyroków,
jeżeli KRS w dalszym ciągu prowadzi swoje postępowania, to anarchizuje się w Polsce prawo,
to wprowadza się anarchię. A tą ustawą chcecie
tę anarchię pogłębić i zalegalizować. Taka jest

intencja tej ustawy, o to chodzi w tej ustawie.
Tu nie chodzi o żadne uzdrowienie, o żadne opanowanie chaosu. W tej ustawie chodzi o dalsze pogłębienie anarchii.
Chcecie wprowadzić zakaz badania legalności
sędziów, sądów i łamanie tego zakazu obłożyć najsurowszymi karami. Chcecie karać za przewinienia
dyscyplinarne, za które uznajecie m.in. kwestionowanie legalności powoływania sędziego lub organu
Rzeczypospolitej Polskiej. A jakie to mają być kary?
Ano m.in. przeniesienie sędziego na inne stanowisko lub złożenie sędziego z urzędu. Każdy sędzia
zatem, który ośmieliłby się badać legalność powołania innego sędziego lub organu uczestniczącego
w jego powołaniu, czyli KRS, musi liczyć się z najpoważniejszymi konsekwencjami. Chcecie ustawowo zastraszać sędziów. I dlatego nazywamy tę
ustawę ustawą represyjną. Efektem tej nowelizacji
– i to sobie trzeba powiedzieć otwartym tekstem,
otwartym tekstem, bez owijania w bawełnę – ma
być pozbawienie Polek i Polaków prawa do bezstronnego i obiektywnego sądu. Ma być nałożenie
kagańca na usta sędziów, zamknięcie ust sędziom
broniącym swojej niezależności. Dlatego nazywamy ją ustawą kagańcową. Ma być poddanie władzy sądowniczej ostatecznej kontroli politycznej,
a zatem powrót do najgorszych praktyk z czasów
PRL. Ma być likwidacja trójpodziału władzy, o której mówił nie tylko Monteskiusz przed wiekami, ale
i nasz papież Jan Paweł II przypominał, w jednej
ze swoich encyklik, jako o podstawie nauki społecznej Kościoła. Ma być wreszcie, co jest niezmiernie niepokojące, otwarcie furtki do wystąpienia
Polski z Unii Europejskiej. Tak, otwieracie szczelinę, świadomie otwieracie szczelinę na to, żeby
Polska została wypchnięta z Unii Europejskiej, bo,
jak słusznie pisze Komisja Wenecka, to, co się dzieje z polskim systemem prawnym, jest tworzeniem
schizmy, jest tworzeniem schizmy w jednolitym
systemie prawa Unii Europejskiej, prawa unijnego,
które zgodnie z polską konstytucją ma pierwszeństwo nad prawem krajowym. Podważając prawo Unii Europejskiej, podważacie miejsce Polski
w Europie. Czy tego faktycznie chcecie? Bo tego
na pewno nie chcą Polacy. Polacy traktują Unię
Europejską jako swój drugi dom, jako miejsce,
w którym chcą być dalej. A wy chcecie tę furtkę na
wystąpienie Polski z Unii Europejskiej otworzyć.
I wreszcie, na koniec, powiem: chodzi wam tak
naprawdę o to, aby sprawujący władzę byli ponad
prawem, nie tylko w tej ustawie, ale ta ustawa ma
przypieczętować ten proces, bo ta ustawa pisana
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jest nie w interesie Polaków, ale w interesie aktualnie sprawujących władzę. Dziękuję. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan
Borusewicz.
SENATOR
BOGDAN BORUSEWICZ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa jest niezwykle ważną ustawą i przyjęcie jej albo odrzucenie znacząco wpłynie na losy
obywateli polskich i Polski.
Prawo i Sprawiedliwość rozpoczęło „dobrą
zmianę” w sądownictwie w 2015 r., kiedy zdecydowało się wyłączyć z systemu prawnego Trybunał
Konstytucyjny. Od tego się zaczęło. I to, co stosowano w przypadku Trybunału Konstytucyjnego,
stosuje się także do innych sądów – do Sądu
Najwyższego, do sądów powszechnych – a także
do sędziów.
Teraz mamy ustawę, która pod hasłem walki z anarchią w sądownictwie może doprowadzić
do kompletnego rozsypania się systemu sądownictwa, do tego, że wszystkie orzeczenia sądów
będą kwestionowane, że w obrocie prawnym Unii
Europejskiej, w której sądy polskie i orzeczenia
sądów polskich funkcjonują, będzie się działo
coś niespotykanego. Otóż w sytuacji sporu między Polakami i obywatelami innych krajów Unii
Europejskiej albo firmami zasada uznawania wyroków sądów polskich będzie mogła być za każdym
razem i badana, i podważana. Już w tej chwili europejski nakaz aresztowania, który był czymś automatycznym, jest badany pod względem legalności.
Szanowni Państwo, w sprawie tej ustawy wypowiedzieli się już wszyscy. W tej chwili wypowiada
się Senat, ale wczoraj wypowiedział się Parlament
Europejski, wypowiedziała się Komisja Wenecka.
Wcześniej wypowiadali się sędziowie, poważni sędziowie z innych krajów Unii Europejskiej. Sędzia
niemiecki mówił: to nie jest tak jak w Niemczech,
na które twórcy ustawy się powołują. Sędzia
francuski powiedział to samo: to nie jest tak
jak we Francji, na którą się powołują ustawodawcy. Ale nie słuchacie tego. Wypowiedziały

się negatywnie wszystkie korporacje prawnicze, organizacje czy stowarzyszenia sędziowskie,
Stowarzyszenie Prokuratorów. Wypowiedzieli
się specjaliści sejmowi i senaccy, że ta ustawa jest
zła i groźna. Jesteście głusi na to, co mówią ludzie
mający pozycję, znający się na prawie. Robicie to,
co robicie od 2015 r.: za pomocą ustaw zwykłych zmieniacie konstytucję, zmieniacie zapisy
konstytucji.
Ta ustawa zamiast dążyć do zharmonizowania prawa, do zabezpieczenia tego, aby orzeczenia
polskich sądów były uznawane w całej Europie,
prowadzi do dalszego pogłębiania sytuacji, którą wy stworzyliście, a teraz oskarżacie sędziów.
Sędziowie mają obowiązek wyrokować zgodnie
z prawem i swoim sumieniem. Wy chcecie zmienić to prawo tak, żeby to prawo… Na pytanie, czy
można wyjść z tej trudnej sytuacji… Chcecie uniemożliwić sędziom… Nawet jeżeli zmienicie prawo,
to pozostanie sumienie sędziowskie i niezawisłość
sędziowska, której nie będziecie w stanie złamać.
System, który tak krytykujecie i nazywacie komunistycznym, powstał w odpowiedzi na to, co się
działo w czasach komunizmu. Ten system powstał
po 1989 r., jego korzenie są związane z pracami
sędziów i prokuratorów należących do ówczesnej
Solidarności. Kiedy używacie argumentu, że to jest
system komunistyczny, mówicie nieprawdę, głęboką nieprawdę. To obraża sędziów, którzy w PRL
walczyli o praworządność i doprowadzili do powstania nowego systemu.
Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu mówi, że do obowiązków sądów i sędziów należy badać, czy skład sądu jest należycie
obsadzony. Dalej rozwija tę myśl orzeczenie Sądu
Najwyższego z grudnia. Wskazuje ono dokładnie,
jakie są kryteria w tych badaniach. W odpowiedzi na to przychodzicie z ustawą, która mówi sędziom: nie macie prawa dokonywać takich analiz
i tego typu badań. Dokonujecie zmiany w ustawie
o sądach powszechnych, zmiany definicji sędziów.
Z tej definicji wypada Krajowa Rada Sądownictwa.
Jest to jasna wskazówka, o co chodzi.
To nie jest koniec zmian, to nie jest koniec.
Minister sprawiedliwości stwierdził, że będą dalsze
zmiany, że zamierza zlikwidować jeden ze szczebli sądów powszechnych, apelacyjny czy okręgowy.
Ja rozumiem, że chodzi o tzw. weryfikację sędziów
i ponowne mianowanie. Tak daleko chcecie iść.
Minister sprawiedliwości stwierdził także:
wygraliśmy wybory, mamy prawo do mianowania naszych sędziów, a jak przejmiecie władzę,
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to wy będziecie mieli prawo do mianowania swoich
sędziów. Otóż sędziowie nie są ani nasi, ani wasi.
Jeżeli doprowadzicie do takiego stanu, to będzie
złamana podstawowa zasada niezależności sądownictwa w Polsce. Jak sędziowie mogą być „nasi” lub
„wasi”? A może „ich”? To jest destrukcja i…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Marszałku,
minął czas.)
To jest stwierdzenie i kierunek, którego absolutnie nie można zaakceptować. Wyprowadzacie
krok po kroku, łamiąc zasady traktatowe – traktat
z Unią Europejską, zasady praworządności obowiązujące w Unii Europejskiej, której jesteśmy
członkiem… Wyprowadzacie Unię Europejską
z Polski, nie stosując się do praw wspólnotowych.
Wyprowadzacie Unię Europejską z Polski. Taki jest
stan w tej chwili. Następnym krokiem będzie wyprowadzenie Polski z Unii.
Jeżeli tego chcecie i idziecie w tym kierunku, to
zróbcie referendum. Jeżeli Polacy powiedzą „nie
chcemy być w Unii”, to nie będziecie musieli stosować prawa unijnego. Zróbcie referendum, zamiast
wprowadzać tego typu rozwiązania, które uderzają
w Polskę, ale przede wszystkim w obywateli Polski,
którzy tracą pewność prawidłowych orzeczeń, które nie będą wzruszane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Jan Filip Libicki.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja postaram się pokrótce… Przyznam szczerze,
od 15 lat jestem parlamentarzystą, właśnie rozpoczął się ten piętnasty rok, najpierw zasiadałem
w Sejmie, a potem w Senacie, i chcę powiedzieć,
czego mnie nauczyło te 15 lat.
Czy w Polsce jest potrzebna reforma i zmiana
w wymiarze sprawiedliwości? Oczywiście, tak.
Przez te 15 lat, gdy ktoś przychodził do mnie z jakąś sprawą sądową, 90% tych żali, które były wtedy
wylewane, to były żale na przewlekłość postępowania. W związku z tym reforma, która miałaby
na celu przyspieszenie postępowań, jest po prostu
reformą konieczną.
Ja podam 2 przykłady, które mnie bezpośrednio
dotyczyły. Jeden przykład to jest przykład mojego

ojca, który w roku 2002 startował w wyborach na
prezydenta miasta Poznania. Doszło do jakiejś
sprawy sądowej między dwoma dziennikarzami
i mój ojciec był wzywany jako świadek w roku 2017,
żeby zeznawać, co jeden pan drugiemu w kampanii
wyborczej powiedział. Mój ojciec już słabo to pamiętał. Jeden z tych panów umarł, a sprawa dalej
się toczyła. To jest pierwszy dowód na przewlekłość
postępowań. Drugi dowód na przewlekłość postępowań to jest moja sprawa, drobna sprawa, było
to kilka lat temu w sądzie, kiedy to między jedną
czynnością sądu a drugą – a nie trzeba było czekać na jakieś wybitne, skomplikowane ekspertyzy
– w małym sądzie upłynął dokładnie rok.
Ja powiem tak: tutaj padają zarzuty, zwłaszcza ze strony Prawa i Sprawiedliwości, co do tego,
czym my się będziemy kierować, podejmując decyzję i głosując nad tą ustawą. Jedni mówią: państwo
będziecie się kierować opiniami zewnętrznymi,
a to Komisji Weneckiej, a to rezolucją Parlamentu
Europejskiego. To są wszystko bardzo ważne opinie, ale ja będę się kierował przede wszystkim
czym innym, podejmując decyzję w tym głosowaniu, będę się kierował opiniami moich kolegów
sędziów, którzy zgłaszają się do mnie po latach
– koledzy ze studiów, choć ja nie studiowałem prawa – i opowiadają mi, jak wygląda ich praktyka
i jaki mają stosunek do tego prawa, o którym my
tutaj dzisiaj dyskutujemy.
I taki sędzia mówi mi tak: ja jestem członkiem
„Iustitii” i kiedy pan minister Piebiak, też członek „Iustitii”, został wiceministrem, pojawił się
na zgromadzeniu członków „Iustitii” i przedstawił projekt zmian w wymiarze sprawiedliwości;
myśmy ten projekt zmian – mówi ten mój kolega sędzia – przyjęli entuzjastycznie. To był projekt
zmian, który miał służyć temu, aby, że tak powiem,
dowartościować tych sędziów na dole, tych sędziów
w pierwszej linii, i przede wszystkim ograniczyć
wszelkie biurokratyczno-administracyjne przeszkody, które w wymiarze sprawiedliwości mamy.
I ten kolega mówi: przyjęliśmy to entuzjastycznie,
ale minęło trochę czasu, projekt gdzieś zniknął,
a pan minister Piebiak przedstawił kolejny projekt,
tym razem projekt dotyczący wyłącznie personaliów, zamiany jednych sędziów na drugich sędziów,
bez żadnych zmian, które miałyby służyć przyspieszeniu postępowań.
Przykład drugi. On mówi: często pod naszym
adresem rzuca się oskarżenia, że we Francji jest
mniej sędziów i mimo to system wymiaru sprawiedliwości działa lepiej, a więc to wszystko dlatego, że
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sędziowie w Polsce są leniwi. On mówi: oczywiście,
ale nie dodaje się drugiej części tego zdania, czyli
tego, że we Francji jest 2 lub 3 razy więcej referendarzy sądowych. On, ten sędzia, mówi do mnie:
jeżeli ktoś nie chce przyjąć mandatu od policjanta,
to sprawa idzie do sądu i ja muszę wykonać pewną część procedur, taką samą jak przy poważnym
przestępstwie, tymczasem we Francji problem
dotyczący tego, czy ktoś chce przyjąć mandat, czy
nie, czy ktoś zakłócał spokój na klatce schodowej,
czy nie, rozwiązuje referendarz sądowy. To zróbcie taką oto reformę, żeby tych referendarzy sądowych było więcej – mówi mój kolega sędzia. Nic
takiego się nie dzieje. To tyle, jeśli chodzi o kwestie
merytoryczne.
A teraz kwestia, powiedziałbym, bardziej polityczna. Ja, podobnie jak pan marszałek Kamiński,
byłem swego czasu członkiem PiS i jak czytam tę
ustawę, to mam wrażenie, że ja już to gdzieś czytałem. Ten dokument, który ja czytałem, to jest statut
Prawa i Sprawiedliwości. (Oklaski) Jak czytamy to,
co państwo nazywacie ustawą o naprawie wymiaru
sprawiedliwości, to odnosimy wrażenie, że to jest
lektura statutu Prawa i Sprawiedliwości. Dlaczego
tak jest? Jest tak dlatego, że ta ustawa ma całą masę
niejasnych sformułowań, niejasnych sformułowań
o zaangażowaniu politycznym. Nie jest opisane, co
tak naprawdę tym zaangażowaniem politycznym
sędziego jest, a co nie. Są też różne inne bardzo nieostre określenia – a to jest właśnie język charakterystyczny dla statutu Prawa i Sprawiedliwości. Ten
język w statucie Prawa i Sprawiedliwości ma swój
jasno określony cel. Chodzi o to, aby przy pomocy tych wszystkich niejasnych określeń w statucie
doprowadzić na końcu do tego, żeby tak naprawdę ostateczny głos w sprawie tego, co się w Prawie
i Sprawiedliwości dzieje, miał pan prezes Jarosław
Kaczyński. Dokładnie taką samą metodę państwo
stosujecie w reformie wymiaru sprawiedliwości.
Chodzi o to, aby tak naprawdę w całej tej sprawie,
cokolwiek by się w wymiarze sprawiedliwości
działo, na końcu decydujący głos miał pan prezes Jarosław Kaczyński. Żeby było jasne: ta metoda jest przenoszona także na inne obszary życia
społecznego i politycznego, nie tylko na wymiar
sprawiedliwości.
I wreszcie 2 ostatnie kwestie na koniec.
Pierwsza kwestia jest taka. Mnie dziwiło, dlaczego
po tych wyborach – jak państwo mówicie, wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość – nagle pojawia się taka ustawa. Otóż moja interpretacja jest
taka: Prawo i Sprawiedliwość uważa, że ostatnie

wybory przegrało, Prawo i Sprawiedliwość uważa,
że słabnie, w związku z czym pan prezes Kaczyński
uznaje, że trzeba ostatnim wysiłkiem, rzutem
na taśmę, tracąc siły, wprowadzić jednak w Polsce
ten jego wymarzony model za wszelką cenę. I dlatego to robi, dlatego dokonuje tego ostatniego – mam
nadzieję, że nieudanego – wysiłku, żeby wymiar
sprawiedliwości przekształcić na swoją modłę.
Stąd się to bierze.
I kwestia ostatnia. Jak słyszę o tym, że trzeba wyeliminować tych wszystkich sędziów, którzy byli mianowani przez Radę Państwa PRL,
to odpowiadam: tak. Jak państwo zrobicie porządek
z panią Przyłębską, która była mianowana sędzią
w 1987 r., jak państwo zrobicie porządek z panem komisarzem do spraw rolnictwa Januszem
Wojciechowskim, który był mianowany sędzią
w latach siedemdziesiątych, jak państwo zrobicie
porządek z panem sędzią Kryżem, który zamykał pana prezydenta Komorowskiego, a był swego
czasu wiceministrem sprawiedliwości u Zbigniewa
Ziobry, to my wtedy będziemy gotowi przyznać
wam rację, że trzeba te komunistyczne złogi z wymiaru sprawiedliwości i z sądownictwa usunąć.
Bardzo dziękuję. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi. Dziękuję za
idealne zmieszczenie się w limicie czasu – 10 minut. To pokazuje, że interesujące wystąpienie jest
absolutnie możliwe w tym czasie.
Pan senator Zając, bardzo proszę.
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Sądy muszą być dla obywatela, a nie obywatel
dla sądów. Obywatele oczekują od państwa, aby tak
zorganizowało pracę sądów, by były one sprawne
i sprawiedliwe. Opozycja nazwała tę ustawę ustawą kagańcową. To budzi mało przyjemne skojarzenia, gdyż kaganiec to coś, co zakłada się groźnym
zwierzętom, by nie zrobiły człowiekowi krzywdy.
To niezbyt właściwe postawienie sprawy i niedopuszczalna forma określenia takiej ustawy.
To również niewłaściwe wobec wszystkich sędziów
obłożonych setkami spraw, którzy chcą reformy
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sądownictwa, by ludzie nie czekali latami na wyroki. To również niewłaściwe wobec sędziów, którzy w dobrej wierze uczestniczyli w pracach nad
ustawami dotyczącymi sądownictwa. Takie określenie ustawy i jej znaczenia po prostu nie przystoi, zwłaszcza gdy pojawia się ona w Senacie
Rzeczypospolitej.
Niezależność sądów i niezawisłość sędziów
to podstawa demokratycznego państwa, dlatego
tak ważne jest porozumienie na poziomie zasad.
Powinny one wytyczać kierunki zmian. Jesteśmy
przekonani, że prace nad ustawą, jak i reformą
w sądownictwie powinny być kontynuowane.
Wymiar sprawiedliwości to żywy organizm, który
tworzą ludzie i instytucje. Jako parlamentarzyści
jesteśmy zobowiązani do troski o to, aby polskie
sądownictwo funkcjonowało jak najlepiej, jesteśmy
zobowiązani do pracy nad zmianami, gdy dostrzegamy, że coś trzeba poprawić. W tym przypadku
nie można zatrzasnąć drzwi i powiedzieć: mnie
się nic nie podoba, wszystko odrzucam. Niektóre
ustawy muszą podlegać stałym korektom i uzupełnieniom, by odpowiadały na wyzwania szybko
zmieniającego się świata, by odpowiadały na potrzeby społeczne. Chcemy, by ustawy dotyczące sądownictwa były fundamentem, w oparciu o który
będą wydawane stabilne i mądre wyroki w rozsądnym czasie – dlatego Porozumienie pracuje
i będzie pracować nad zagadnieniami związanymi z reformą sądownictwa. Dlatego też składamy poprawki, które uwzględniają nie tylko zasady
konstytucji, ale i ratyfikowane umowy międzynarodowe zarówno w postępowaniu dyscyplinarnym,
jak i w postępowaniach związanych z działalnością
orzeczniczą sądów.
W postępowaniu dotyczącym obowiązku
wskazania przez sędziów przynależności do stowarzyszeń widzimy dążenie do zapewnienia
transparentności. Nasze poprawki uwzględniają prawa człowieka gwarantowane w konstytucji
i w ratyfikowanych konwencjach praw człowieka.
Wzmacniają one gwarancje sędziowskiej niezawisłości poprzez rozszerzenie składu orzekającego
o uchyleniu immunitetu sędziemu w pierwszej instancji do 2 sędziów Sądu Najwyższego i ławnika,
a w drugiej – do 3 sędziów i 2 ławników.
Dlatego też proszę o przyjęcie poprawek do
ustawy. Złożyłem poprawki, które zgrupowane są
w 5 zestawach, a wszystkich tych poprawek jest 15.
Myślę, że one przyczynią się do pewnego złagodzenia wymowy niektórych przepisów, jak również są
przychylne grupie sędziowskiej. Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Poproszę pana marszałka Seweryńskiego o zabranie głosu.
SENATOR
MICHAŁ SEWERYŃSKI
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zacznę od tego, co nas łączy. Łączy nas wspólne
przekonanie, że potrzebne są reformy w sektorze
wymiaru sprawiedliwości. Pewnie każdy na swój
sposób je sobie wyobraża, ale warto może takim
optymistycznym, wspólnotowym sformułowaniem
rozpocząć.
My, nasza formacja polityczna, nasza grupa,
klub parlamentarny, uzasadniamy tę potrzebę reform wyrażoną w ustawie, o której mówimy, tym,
że zachodzą pewne niepokojące procesy w sektorze wymiaru sprawiedliwości: kwestionowanie
statusu sędziego; kwestionowanie charakteru sądowego organu, który to charakter nadaje ustawa; kwestionowanie konstytucyjnego charakteru
Krajowej Rady Sądownictwa, pomimo wydania
orzeczenia przez Trybunał Konstytucyjny, który
konstytucyjność potwierdza; odmowa wykonywania czynności przez sędziów – exemplum: zgromadzenia ogólne sądów, które nie zbierały się po to,
żeby nie opiniować kandydatów na sędziów; a nawet odmowa orzekania na podstawie uzasadnienia:
ja z tym sędzią orzekać nie będę. Trudno, żeby na
takie przejawy naruszania ładu prawnego w systemie wymiaru sprawiedliwości nie zareagować.
I ta ustawa, o której dyskutujemy, jest taką reakcją
na te właśnie przejawy niepokojącego naruszenia
ładu prawnego.
Słyszymy w dyskusji i w wypowiedziach zaproszonych gości – wczoraj trwały one długo, niektóre
nawet bardzo długo – że to przecież jest sprzeczne
z prawem europejskim. A nawet próbowano nas
tu przekonywać – niektórzy z państwa senatorów
to robili – o bezwzględnym pierwszeństwie prawa europejskiego przed prawem krajowym. To jest
oczywisty błąd, wytrawni prawnicy – a nie potrzeba wielkiej wytrawności – wiedzą, że tak nie jest.
Wiedzą, że nie ma pierwszeństwa prawa europejskiego przed prawem konstytucyjnym, przed naszą konstytucją, i wiedzą, że sam polski Trybunał
Konstytucyjny wypowiedział się, że on jest sądem
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ostatniego słowa w sporach o to, czy prawo polskie
jest konstytucyjne, czy nie, i że wobec tego żaden
organ europejski, nawet Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej, nie może podważać konstytucyjnego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego i konstytucyjności prawa polskiego.
To nie jest tak, że my mamy fobię na Unię
Europejską. Od kilkunastu lat wykładam prawo
europejskie i przedkładam studentom argumenty
za członkostwem i przeciwko członkostwu, robiłem to nawet wtedy, kiedy jeszcze nie chcieli nas
dopuścić do Unii i mówili nam, żebyśmy siedzieli
cicho. To jest tak, że wejście do Unii Europejskiej
nie oznacza wyzbycia się suwerenności, że pewne
elementarne zasady suwerenności musimy zachować, bo inaczej przestaniemy być państwem suwerennym. Jedną z takich elementarnych zasad jest
zasada, że ostatnie słowo w sprawie konstytucyjności ustaw ma Trybunał Konstytucyjny. Jeżeliby
ktoś go poprawiał, to znaczyłoby, że on jest nam
niepotrzebny.
Owszem, nie mają racji ci, którzy mówią, że
prawo europejskie nie ma nic do powiedzenia
w sprawie wymiaru sprawiedliwości w krajach
członkowskich. To prawo zawiera pewne sformułowania dotyczące wymiaru sprawiedliwości. Jakie
to są sformułowania? Ano takie, że powinniśmy
w krajowych systemach porządku prawnego…
(Rozmowy na sali)
(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze!)
(Senator Janina Sagatowska: To przeszkadza.)
Chciałbym, żeby pan marszałek mnie też słuchał i mój przyjaciel senator Pociej.
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszamy
bardzo.)
Bo może przekonam państwa do czegoś…
(Senator Aleksander Pociej: Tak jest, Panie
Profesorze.)
Tak.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Przyjmuję…)
O czym się mówi?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Przyjmuję wytyk.)
To był żart, Panie Marszałku, myślę, że dopuszczalny na sali senackiej.
Mówi się o zapewnieniu skutecznej ochrony prawnej w dziedzinie objętej prawem Unii
Europejskiej. Nikt tego nie kwestionuje. Mówi się
o prawie do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy.
Czy ktoś to kwestionuje? Nikt. Mówi się o prawie
do rzetelnego procesu sądowego. Pewno nikt by nie
chciał temu zaprzeczyć. I mówi się o niezawisłości sędziowskiej. Któż by nie chciał niezawisłego

sędziego, zwłaszcza wtedy, jeżeli jego sprawę
rozpatruje?
Co jest gwarancją, proszę państwa? Na tym się
skoncentrujmy. Według mojej głębokiej wiedzy…
to znaczy niezbyt głębokiej, ale głębokiego przekonania to, że sędzia jest nieusuwalny, że ma immunitet i że ma stan spoczynku wtedy, kiedy jest
przeniesiony w stan spoczynku, gwarantujący mu
godziwe warunki życia, to jest gwarancja niezawisłości sędziowskiej. Reszta zależy od jego sumienia i znajomości prawa. I ja znam takie przypadki
z czasów komunistycznych, że sędziowie byli niezawiśli, chociaż wiemy, jaki był tamten system.
A więc o co właściwie chodzi, proszę państwa?
Chodzi o spór polityczny w tym znaczeniu, że kiedy mówimy o systemie wymiaru sprawiedliwości,
to mówimy o miejscu, o roli tego sektora władzy,
jakim jest wymiar sprawiedliwości według konstytucji naszego państwa, mówimy, jak ma być umiejscowiony ten system, jak ma być skonstruowany
ten system i jak ma funkcjonować. Polityczny jest
to spór także dlatego, że jest to spór między różnymi wizjami politycznymi tego interpretowania
miejsca sądów w systemie, między partiami politycznymi. To jest oczywista rzecz, że to jest spór
polityczny. To jest polityczny spór także dlatego,
że nawet sędziowie, nie tylko politycy, dają wyraz
pewnym swoim sympatiom politycznym wtedy,
kiedy wypowiadają się w tych sprawach, mówią, że
bronią swojej niezależności, swojej suwerenności
orzeczniczej itd. To jest spór, na który – siłą rzeczy
musimy to przyznać, chociażby cicho, dla siebie,
w sumieniu – nakładają się sympatie polityczne.
Owszem, konstytucja mówi, że sędziowie powinni być nieaktywni politycznie, nie wypowiadać się
politycznie, ale oni, jak każdy człowiek, mają swoje
sympatie polityczne i prędzej czy później one muszą projektować, promieniować na to, o czym oni
mówią. Tu chodzi także o pewne interesy środowiskowe. Spór prawny w tych sprawach to jest właściwie rzecz drugorzędna. Dobiera się argumenty
prawne po to, żeby obronić pewne swoje interesy
polityczne. Spierajmy się – nasza Izba jest miejscem sporu politycznego – jaką mamy wizję wymiaru sprawiedliwości według naszej konstytucji
w naszym państwie. Dziękuję. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Czerwiński.
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SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawa, którą się zajmujemy, tak naprawdę
ma 3 aspekty: polityczny, prawny i, nazwałbym to,
unijny, ale lepiej będzie powiedzieć, że suwerennościowy. Aspekt polityczny jest chyba najprostszy.
Opozycja, ale nie tu, w Senacie – oczywiście opozycja w stosunku do rządu – znalazła temat czy też
sam przyszedł ten temat, nazwijmy to tak, w którym może w sposób mniej lub bardziej skuteczny
pokazać swoje zdanie, pokazać swoje stanowisko
przy pomocy sił zewnętrznych, czyli nie tylko przy
pomocy własnych sił i środków, ale i zewnętrznych.
Znalazła pewną grupę społeczną… I tutaj chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że według mnie grupę nie wszystkich sędziów. Większość sędziów
pewnie chciałaby po prostu normalnie orzekać,
sprawować swoją zaszczytną funkcję w imieniu
Rzeczypospolitej i czerpać z tego satysfakcję, a także m.in. mieć świadomość, że ich funkcja, ich powołanie ma wysokie poparcie społeczne. Ale jest
też grupa sędziów – sami się tak nazwali, więc będziemy tego określenia używać, jest najbardziej
dosadne, ale chyba najprostsze – „nadzwyczajna
kasta”, stosunkowo nieliczna, tyle że krzykliwa, co
jakiś czas sama wychodzi, krzyczy, manifestuje, no,
z poparciem mediów. I tak to właśnie opozycja, wykorzystując z jednej strony tę grupę, z drugiej strony przychylne media, a z trzeciej strony przychylne
środowiska na zewnątrz, środowiska europejskie,
o czym dalej… To jest nieefektywne, na razie wydaje się, że to jest nieefektywne, proszę zauważyć,
że to nie wywarło – chociaż protesty były znacznie
wcześniej, nie tylko przed procedowaniem nad tą
ustawą – większego wpływu na wybory. Mówiąc
inaczej, większość społeczeństwa albo odnosi wrażenie, że przyczyny tego protestu czy tej akcji antyrządowej są fałszywe, są oparte na fałszywych
przesłankach, dlatego też ich skutki będą fałszywe,
nieprzystające do rzeczywistości, albo po prostu się
tym nie interesuje, ma inne problemy, ważniejsze
dla przeciętnego polskiego obywatela. Ale, tak jak
powiedziałem, jest to w miarę proste, środowiska
sprzyjające same się zgłaszają. Dlaczegoż tego nie
wykorzystać?
Tyle tylko, że publiczne, polityczne wykorzystanie tego procesu rodzi pewne konsekwencje. Ja nie
mówię, że to jest wywarcie wpływu na środowisko
sędziowskie, choć po części także – o czym dalej
– ale ma to konsekwencje bardziej dalekosiężne.

To jest próba destabilizacji prawa, to jest niestety także próba przedstawienia Polski na zewnątrz,
np. w Unii Europejskiej, w niekorzystnym świetle.
To być może do tych, którzy używają tych metod,
jeszcze nie dociera, ale po jakimś czasie będziemy widzieć tego efekty. To był aspekt polityczny.
Jak mówię… Właściwie już wystarczy na ten temat.
Jest też aspekt prawny. Faktem jest, że to zjawisko… albo może inaczej: problemy, które są związane z tą ustawą, ale także z tym, co się wokół tej
ustawy dzieje, są skomplikowane, ale to są problemy związane z językiem prawnym, które dla nieprawników są bardzo często niezrozumiałe, dlatego
czytają oni tylko nagłówki w tabloidach albo tytuły
artykułów, nie wczytują się w poszczególne akty
prawne, a rzadko są one cytowane. I tak np. niedawno, w trakcie tej dyskusji, dowiedziałem się
że art. 8 ust. 1 konstytucji w Polsce nie obowiązuje. Dlaczego tak jest? Dlatego że używa się sformułowania, że prawo unijne jest ponad prawem
polskim. Ktoś, kto używa takiego sformułowania,
proszę państwa, kłamie albo nie wie, co mówi.
To jest to, o czym mówił pan prof. Seweryński.
No, ja to mówię w bardziej dosadny sposób. Dlaczego? Dlatego że art. 8 ust. 1 mówi wyraźnie „Konstytucja jest najwyższym prawem
Rzeczypospolitej Polskiej”. Potwierdził to Trybunał
Konstytucyjny jeszcze w 2005 r. – „wasz” Trybunał,
bo takie pojęcie też jest używane – w wyroku
K 18/14. A nad tym się nie dyskutuje.
Jeśli ktoś używa pojęcia „prawo nad prawem”,
to mówi, używając konglomeratu, ponieważ prawo to jest i konstytucja, i ustawy, i rozporządzenia, i umowy międzynarodowe. Polska konstytucja
jest nad wszystkimi innymi źródłami prawa, czyli
każde inne źródło prawa polskiego stosowanego
w Polsce musi być z polską konstytucją zgodne.
To wynika z tekstu konstytucji, z samego tekstu,
ale także z wyroków Trybunału Konstytucyjnego,
też z tych wcześniejszych, sprzed ponad 15 lat.
Jeśli ktoś mówi inaczej, używa zbitki „prawo nad
prawem” i mówi, że prawo unijne jest ponad prawem polskim, to mówi częściowo nieprawdę,
bo na pewno nie jest nad konstytucją. To oznacza, że albo kłamie i ma tego świadomość…
A to tutaj, na tej sali usłyszeliśmy. A więc albo ma
tego świadomość, ale chce, żeby było inaczej, czyli
zafałszowuje świadomie rzeczywistość, albo tego
nie rozumie. Ktoś przeczytał gdzieś, dana osoba
przeczytała sformułowanie „prawo unijne jest ponad prawem polskim” i tym się posługuje. Ja tutaj
nie zwracam się może do państwa – chociaż, tak
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jak mówię, słyszałem to sformułowanie na tej sali
przed 2 czy 3 dniami, no, przed 2 dniami – zwracam się raczej do tych, którzy będą czytać protokół
albo oglądają nas. Ktoś, kto mówi państwu w oczy,
że prawo unijne jest ponad prawem polskim, to albo
kłamie, albo tego nie rozumie, że tak powiem krótko.
Czasami jest też tak, że jest zła wola, to znaczy
zła wola przeważa nad… Mówię o aspektach prawnych, oczywiście. A więc czasem zła wola w prezentacji przepisu, normy prawnej przeważa nad
nieznajomością prawa. Bo jeśli ja ciągle słyszę, że
KRS jest obsadzona w sposób wadliwy… A przecież
był wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który mówił, że KRS przynajmniej w aspekcie obsadzania
sędziów, którzy są członkami KRS… że przepis,
który o tym mówi, jest zgodny z konstytucją. No
to chyba ktoś kłamie, znowu czegoś nie rozumie
albo ma coś innego na myśli, tylko używa nie tych
pojęć, co trzeba.
Teraz chciałbym się odnieść do 2, no, właściwie
3 zasadniczych zarzutów związanych z tą ustawą,
które padają z państwa strony.
Zarzut pierwszy: ta ustawa narusza zasady niezawisłości i niezależności sądów. Ja nie jestem ekspertem, ale gdyby tak było i miałbym
przeświadczenie, że tak jest, to po prostu w tym
przypadku albo zwróciłbym się do prezydenta
o kontrolę wstępną tej ustawy przed podpisaniem –
bo ma taką możliwość, żeby tę ustawę przed podpisaniem przekazać do Trybunału Konstytucyjnego
– albo też zebrałbym podpisy 30 senatorów
i sam bym wystąpił z wnioskiem do Trybunału
Konstytucyjnego. Wreszcie może wystąpić z tym
wnioskiem sam pan marszałek. Marszałek Senatu
też ma takie prawo, podobnie jak pan rzecznik
praw obywatelskich, który już czmychnął z tej sali.
To po co powtarzają, że ta ustawa jest niezgodna
z konstytucją, jeśli nie mają takiego prawa, a mogą
wykorzystać inne prawo, żeby ten fakt stwierdzić
lub obalić? O co tu chodzi?
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, przepraszam, minęło 10 minut.)
Jak szybko ten czas leci.
Pozwolę sobie potem skończyć to wystąpienie,
przy następnej… (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.

Następnym mówcą jest pan senator Jan Maria
Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o zabranie
głosu.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja w swoim wystąpieniu chciałbym się skoncentrować na procedowaniu nad tą ustawą, ponieważ
w moim głębokim przekonaniu dochodzi do sytuacji bezprecedensowej i to, co wydarzyło się przy
okazji procedowania nad tą ustawą, w przyszłości
może być wykorzystywane. Co mam na myśli? Otóż
jeżeli chodzi o suwerenność parlamentu krajowego i suwerenność krajowych władz państwa członkowskiego Unii Europejskiej, to są obszary, które są
objęte prawem Unii Europejskiej. I kiedy w takich
obszarach dany rząd czy dane państwo chce przyjąć jakieś własne regulacje, występuje z procedurą
tzw. notyfikacji do Komisji Europejskiej, a Komisja
Europejska wtedy stwierdza, czy to jest zgodne
z prawem Unii Europejskiej, czy nie jest zgodne
z prawem Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o organizację wymiaru sprawiedliwości, to nie jest to objęte tymi regulacjami. W związku z tym absolutnie
nie ma żadnej konieczności, aby w suwerennym
parlamencie – a przypomnę, że polski parlament
jest dwuizbowy, a więc zarówno w Sejmie, jak
i w Senacie – przed zakończeniem procesu legislacyjnego, a więc przed złożeniem podpisu przez
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i publikacją danej ustawy… Otóż w trakcie tego procesu
legislacyjnego doszło do ingerencji czynników zewnętrznych w ten proces. To jest, moim zdaniem,
sytuacja groźna, sytuacja naruszająca suwerenność
konstytucyjnych organów władzy ustawodawczej
w Rzeczypospolitej Polskiej, sytuacja tworząca precedens na przyszłość. Za chwilę okaże się,
że kiedy będziemy procedowali np. ustawę dotyczącą rozwiązań energetycznych w jakimś zakresie,
komisarz do spraw energetycznych uzna, że może
żądać od polskiego parlamentu, żeby uwzględnił
jego uwagi, względnie odrzucił ustawę. To jest sytuacja… Przestrzegam przed tym Wysoką Izbę,
ponieważ jesteśmy w bardzo istotnym momencie. Chodzi o to, czy jesteśmy poważnie traktowanym członkiem Unii Europejskiej, czy nie tracimy
w tym momencie kompetencji, które gwarantują
nam suwerenność procesu legislacyjnego. I stąd
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decyzje w tym zakresie, szczególnie pana marszałka Grodzkiego, oceniam wyjątkowo negatywnie.
Oceniam je jako szkodliwe z bardzo prostej przyczyny: nastąpiło umiędzynarodowienie procesu legislacyjnego w suwerennym polskim parlamencie.
A zaproszenie Komisji Weneckiej nie w sposób oficjalny, jak jest to przewidziane w statucie
Komisji Weneckiej i jak to wynika również wprost
z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, stwarza
jeszcze bardziej groźną sytuację. Do czego to prowadzi? Otóż prowadzi to do tego, że jeżeli większość senacka przyjmie wniosek o odrzucenie
tej ustawy, to w przypadku wielu obywateli dziś
i w przyszłości takie zachowanie będzie odbierane jako oddanie suwerenności Rzeczypospolitej
Polskiej. Będzie tak odebrane. I z takich konsekwencji należy sobie zdawać sprawę.
Oczywiście, że Unia Europejska ma prawo do
oceniania polskiego ustawodawstwa. Oczywiście,
że są do tego procedury. Ale są to procedury
przeprowadzane po zakończeniu procesu legislacyjnego, zakończonego podpisem prezydenta
i publikacją danej ustawy czy danego prawa w stosownym dzienniku. A więc ta sytuacja jest bardzo
groźna, moim zdaniem.
I druga kwestia. Z jednej strony słyszeliśmy
deklaracje dialogu, debaty, a z drugiej strony pan
marszałek manipulował dzisiaj debatą. Uchylił
moje zasadne pytanie, kierowane do rzecznika
praw obywatelskich, o to, dlaczego, skoro krytykuje rozwiązania dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości, nie korzysta ze swoich kompetencji
i nie składa stosownych wniosków do Trybunału
Konstytucyjnego. Jest to jedyny organ, który jest
władny oceniać zgodność z polską konstytucją. Pan
marszałek uchylił moje pytanie. Pan rzecznik stał
i jestem przekonany, że był gotów odpowiedzieć na
to pytanie, ale nie został dopuszczony do głosu. Pan
marszałek Grodzki najwyraźniej uznał, że jest to
politycznie szkodliwe dla narracji, którą opozycja
prowadzi w całej tej sprawie. Chciałbym zaprotestować przeciwko takiemu cenzurowaniu czy manipulowaniu dyskusją, ponieważ w mojej ocenie
pan rzecznik praw obywatelskich swoją wypowiedzią… A do niej odnosiłem moje pytania, więc było
merytorycznie uzasadnione w tym punkcie i w tym
momencie naszej debaty. Otóż uchylając to pytanie, pan marszałek nie pozwolił ustosunkować się
rzecznikowi do mojego zarzutu. A on jest bardzo
poważny, bo ja sformułowałem tezę, że skoro tak
czyni pan rzecznik praw obywatelskich, to znaczy,
że w sposób niewłaściwy wykonuje urząd rzecznika

praw obywatelskich, niewłaściwie z punktu widzenia konstytucyjnego i ustawy o Rzeczniku Praw
Obywatelskich. Tak samo oceniam niedopuszczenie do głosu kolegów, którzy ewidentnie się zgłaszali, chcieli zadać pytanie panu rzecznikowi, a nie
zostali dopuszczeni do tej debaty.
O czym to wszystko świadczy? Otóż z jednej
strony mówi się o debacie, o dyskusji, a z drugiej
– jest to tylko teatr, który ma służyć z góry przyjętej
tezie. Przed rozpatrzeniem tego przez Senat wielu
prominentnych polityków opozycji już sformułowało tezę, że ustawa jest do odrzucenia. To w takim razie po co my tutaj 3 dni siedzimy? (Oklaski)
Można było złożyć ten wniosek i po prostu go przyjąć, w ten sposób procedować. A tak jest to, jak
widać wyraźnie, spektakl polityczny i medialny.
Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Kolejnym senatorem, który zabierze głos w dyskusji, jest pan senator Marek Borowski. Bardzo
proszę.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odnoszę wrażenie, że znajdujemy się w jakiejś
przestrzeni kafkowskiej. Bez przerwy przywoływany jest tu Trybunał Konstytucyjny, ten Trybunał
Konstytucyjny, w którym 3 sędziów obsadzonych jest na miejscach już zajętych, ten Trybunał
Konstytucyjny, którego prezes została wybrana
z pominięciem obowiązujących przepisów, ten
Trybunał Konstytucyjny, do którego skierowano
osoby, które w żadnym razie nie wypełniają kryteriów, jakie powinien spełniać członek Trybunału
Konstytucyjnego. (Oklaski) Oczywiście państwo
formalnie możecie się zawsze powoływać na to,
że przecież jest trybunał, ale ludzie widzą, jak to
wygląda, kto w tym trybunale jest i na jakich zasadach się tam znalazł. Ale pomińmy w tej chwili
tę sprawę.
Pan senator, prof. Seweryński, powiedział na
końcu: wspierajmy się. Ja, Panie Senatorze, słyszę
od pana te słowa za każdym razem, kiedy Prawo
i Sprawiedliwość przynosi do Sejmu ustawy, które
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przepycha z dnia na dzień bez żadnej konsultacji, bez żadnych opinii albo lekceważąc te opinie,
które otrzymuje. A więc to są puste słowa, Panie
Senatorze.
(Senator Michał Seweryński: …Spiera.)
Tak, ja się z panem spieram, ja się tu z panem
spieram, ale to jest za późno. Tam w Sejmie, tam
w Sejmie…
(Senator Michał Seweryński: Tam nas nie ma.)
Ale, Panie Senatorze, pan jest w Prawie
i Sprawiedliwości, pan powinien, opierając się na
swoim autorytetecie, powiedzieć: nie, tak nie może
być. Pan tego nie mówi i koledzy też tego nie mówią. Przyjmujecie biernie to, co przychodzi stamtąd, a następnie macie tutaj pretensje, że coś się
robi, zbiera się opinie, takie czy inne, itd. My mamy
ograniczone pole działania, ale robimy to, co możemy, a czego notabene, Panie Senatorze, w poprzedniej kadencji nie robiono, również w tej Izbie.
Jeżeli chodzi o kwestię, o której mówił pan senator Czerwiński: trybunał, sprawdzić to, wyższość prawa, tego nad tym… Proszę państwa, tak
możemy długo. Nie ulega najmniejszej wątpliwości, że wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii
Europejskiej państwa członkowskie realizują, chyba nie ma wątpliwości w tej sprawie. Otóż Trybunał
Sprawiedliwości na pytanie naszego sędziego dał
długą odpowiedź. Punkt 140 mówi: do sądu odsyłającego będzie należało ustalenie – na podstawie wszystkich okoliczności, w jakich członkowie
KRS zostali wybrani, oraz sposobu, w jaki organ
ten konkretnie wypełnia wyznaczoną mu funkcję
– czy KRS daje wystarczające gwarancje niezależności. Jedną sprawą jest… Już pomijam to, jaki to
jest Trybunał Konstytucyjny. Jedną sprawą jest to,
że Trybunał Konstytucyjny wypowiedział się, czy
wybór przez parlament jest zgodny z konstytucją,
czy nie, a inną sprawą jest to, czy ten trybunał spełnia kryteria, które muszą spełniać wszystkie sądy
w Unii Europejskiej, tzn. czy daje gwarancję niezależności. To sąd krajowy powinien stwierdzić i sąd
krajowy wypowiedział się w tej sprawie.
No dobrze, a co my na ten temat sądzimy? Co
my sądzimy na temat Krajowej Rady Sądownictwa,
tego, w jaki sposób ona została wybrana, w jaki
sposób została umocowana? Pomijam fakt, że niezgodnie z konstytucją. No, państwo powiecie, że
zgodnie, bo tam nie było napisane, kto wybiera itd.
Nie chcę tego wątku rozwijać. Ale proszę spojrzeć,
co się działo dalej, w jaki sposób typowano kandydatów do tego sądu. Mamy kandydatury, pod
którymi podpisało się – podobno, bo przecież nikt

nie wie tego na pewno – 25 sędziów. A może tych
25 sędziów podpisało się pod wszystkimi kandydaturami, tzn. tylko 25 sędziów podpisało się pod
wszystkimi kandydaturami? Czyli byliby to reprezentanci 25 sędziów, a nie 10 tysięcy. A państwo
chyba nie zanegujecie tego, że jakkolwiek wybierać,
to tych 15 sędziów w Krajowej Radzie Sądownictwa
powinno reprezentować wszystkich sędziów. Nie
wiemy, nie możemy się tego dowiedzieć, ilu… Czy
państwo nie rozumiecie, że już sam ten fakt powoduje, że ta Krajowa Rada Sądownictwa jest kompletnie niewiarygodna?
Idźmy dalej, bo może o pewnych rzeczach zapomnieliśmy. Pan minister Ziobro wczoraj się tu
bardzo rozwinął na mównicy i mówił o korporacyjności sędziów itd., o tym, że trzeba to zmienić
i z tej Krajowej Rady Sądownictwa tych kolesiów
wyrzucić. No to popatrzmy, jak to przebiegało.
Przypomnę, bo pewnie już wszyscy zapomnieli,
słynną aferę, kiedy to urzędnicy, a także sędziowie niektórzy szczuli na innych sędziów, tych, którzy protestowali, szczuli potajemnie, potajemnie
w mediach społecznościowych. Był opublikowany
taki dialog, taki tzw. screen.
Emilia – to imię teraz jest znane – pisze tak:
„Jutro na Twitterze nazwiska wszystkich popierających kandydatów. Jakbyś miał jakiś fajny
argument na zarzut, że nazwiska będą się powtarzać, a część jest z Ministerstwa Sprawiedliwości,
to będę wdzięczna”.
Odpowiada pan Mitera… Nie wiem, czy to ten,
czy inny. Pan Mitera pisze tak: „To też sędziowie.
Ja mam z całej Polski”.
Emilia: „Ale czemu ten sam sędzia poparł aż 5,
6 kandydatów?”.
Mitera: „Obdarzam zaufaniem ludzi odpowiedzialnych i przyzwoitych”.
Emilia: „Ok. Tak będę próbować to jutro bronić.
Pozdrawiam”.
Ciąg dalszy tej afery, bo tak trzeba powiedzieć,
wyglądał tak. Pani Emilia: „Z tego, co mi opowiadały osoby powiązane blisko z Ministerstwem
Sprawiedliwości, działo się to w sposób dość szczególny. Do ministerstwa przynoszono listę, a potem
ktoś chodził po gabinetach, głównie tych zajmowanych przez sędziów sprawdzonych, i pokazywał:
o, tu się podpisz. No i się podpisywali”. Tak relacjonowała Emilia, której korespondencja ujawniła
proceder zorganizowanego szczucia i obmawiania
innych sędziów.
Mógłbym cytować więcej, ale to chyba wystarczy… Wystarczy, proszę państwa. Ci sędziowie, nie
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wszyscy, bo niektórzy się jakoś przedarli inną drogą… Ale prawdopodobnie większość z tej piętnastki,
a na pewno znacząca część, to są ludzie wskazani przez, delikatnie mówiąc, władzę wykonawczą, a konkretnie przez ministra – albo ministra
Ziobrę, albo ministra Piebiaka, trudno powiedzieć.
W związku z tym zarzut, że ten organ nie jest niezależny od władzy wykonawczej, jest całkowicie
uzasadniony. A to był grzech pierworodny tej tzw.
reformy sądów, którą przeprowadzacie.
Ja nie wiem, no… Panie Senatorze Seweryński,
Panie Profesorze, Panie Senatorze Pęk, którego
tutaj nie widzę, prawnik… Pracowaliśmy wiele lat
ze sobą, ja mam wiele szacunku dla pana, dla pańskiej wiedzy i dla pańskiej kultury.
(Senator Michał Seweryński: Dziękuję.)
Także dla kolegi Pęka, z którym znam się,
przez ojca, od dawna. Proszę panów, jak to jest
możliwe, że wy ze swoją wiedzą, ze swoją kulturą
mogliście głosować za tego rodzaju projektem, mogliście do dzisiaj to tolerować? (Oklaski) I proszę
się nie dziwić, że tak umocowana Krajowa Rada
Sądownictwa w tej części sędziowskiej, co podkreślam – bo przecież nie mówię o pozostałych – nie
reprezentuje środowiska sędziowskiego, nie jest
niezależnym organem, a w związku z tym jej decyzje muszą być zakwestionowane. Jest tylko pytanie,
jak to naprawić.
Notabene my dzisiaj zgłosiliśmy taką propozycję i proponuję, żeby się nad nią naprawdę
wspólnie zastanowić. Tyle, jeżeli chodzi o kwestie
prawne.
Ale pozostaje sprawa dyscypliny, Izby
Dyscyplinarnej i tego wszystkiego… Mówi się powszechnie o tym, że sędziowie po prostu obawiają się tych wszystkich środków dyscyplinarnych
i tego, że będą one stosowane do nich wtedy, kiedy będą stosowali prawo. Tutaj słyszę: ale o czym
mówimy? Przecież to sami sędziowie orzekają.
W ogóle nie ma sprawy. Proszę państwa, jeżeli
popatrzymy na działania ministra Ziobry prowadzone od wielu lat, to zobaczymy, że to jest człowiek, który chyba chciałby być sędzią, tak mi się
zdaje, mnie się zdaje, że on chyba od dziecka chciał
być sędzią, tylko mu nie wyszło. Został ministrem
sprawiedliwości i prokuratorem generalnym i robi
wszystko, żeby wpływać na wyroki. Są sędziowie,
których dyscyplinowano za to, że nałożyli areszt
tymczasowy, są sędziowie, których dyscyplinowano za to, że nie nałożyli aresztu tymczasowego.
Jest wreszcie prof. Dudek, muszę to przypomnieć,
lekarz z Krakowa, który miał nieszczęście,

no niestety, nieszczęście, że opiekował się, zajmował się chorym ojcem pana ministra i ojciec zmarł.
Do dzisiaj ci lekarze są ścigani, ze zmienianymi bez
przerwy zarzutami… Prokuratura wytacza coraz to
nowe działa, chociaż byli już dwukrotnie prawomocnie uniewinnieni…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Marszałku, przepraszam, czas minął.)
Już kończę.
Proszę państwa, skoro obserwujemy tego typu
działalność, to proszę się nie dziwić, że te wszystkie środki dyscyplinujące o bardzo niejasnych
kryteriach muszą wzbudzić obawy. A zastraszeni
sędziowie, to jest, proszę państwa, najgorsze, co
może być.
Ja pozwolę sobie… Jeszcze tylko chwilę, Panie
Marszałku. Chciałbym przytoczyć pewne sformułowania z jednego z tych spotkań, które mieliśmy, wygłoszone przez jedną z osób, która brała
udział w tych spotkaniach. To jest przesłanie dla
obywateli i ja chciałbym się teraz właśnie do nich
zwrócić. Mianowicie jeśli będziemy mieli takich
zastraszonych sędziów, to czy chcieliby, żeby ich
sprawę rozpatrywał taki właśnie sędzia? Np. macie
państwo prawo jazdy. Każdemu może się zdarzyć
kolizja z podróżującym przedstawicielem władzy.
Trafiacie przed sąd karny, a po drugiej stronie sali
siedzi sędzia, który ma jakieś powiązania z aktualną władzą, a może przyszłą, wszystko jedno.
I wasza niewinność blednie z minuty na minutę,
bo sędzia się zastanawia: a może mu się to nie opłaci? I: trzeba kogoś aresztować albo nie aresztować.
To samo tu: idziecie do sądu cywilnego w sprawie
o miedzę, o odszkodowanie. Ale sędzia nie może
zasądzić dla was zbyt dużego odszkodowania,
bo być może to będzie uznane za rażące naruszenie
prawa, a o dyscyplinę bardzo łatwo. Dalej. Wasza
córka będzie podróżować z dzieckiem za granicę,
ale były mąż postanowi zatrzymać dziecko. I polski
wyrok nie będzie wam do niczego przydatny, bo
tamte sądy nie będą go respektować. Będziecie potrzebować refundacji drogiego leku i będziecie się
spierać z Ministerstwem Zdrowia, a ono odmówi
wam tego leku. Czy chcecie iść do sędziego, który
będzie budował przychylność władzy politycznej
na tym wyroku…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Marszałku, ja bardzo przepraszam, ale przekroczył pan czas już o 3 minuty.)
Już, ostatnie zdanie. Odpowiedzcie sobie na te
pytania i nie myślcie państwo, że was to nie dotyczy, bo życie bywa okrutnie niesprawiedliwe.
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Ale wtedy będzie już za późno, bo niezależnych sądów już nie będzie.
(Senator Wiesław Dobkowski: A teraz są?)
I pamiętajcie: kto ucisza sędziów, to tak naprawdę nie ucisza sędziów – ucisza obywateli.
(Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam wszystkim o limicie czasowym:
10 minut.
O głos proszę panią marszałek, senator Gabrielę Morawską-Stanecką. Bardzo proszę, Pani
Marszałek.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedwczoraj z tej mównicy minister sprawiedliwości, pan Zbigniew Ziobro, w swoim wystąpieniu wreszcie zdradził intencję tej władzy. Ja
posłużę się cytatem: „Na tym polega mechanizm
demokratyczny – w ramach funkcjonowania mechanizmów demokracji każde środowisko może
zgłosić takich sędziów, za których bierze odpowiedzialność. A więc myśmy zgłosili takich sędziów,
którzy byli naszym zdaniem gotowi współdziałać
w ramach reformy sądownictwa”. Koniec cytatu.
Wysoka Izbo, to jest rozumienie demokracji i trójpodziału władzy przez PiS. Czyli ta opcja,
która wygrywa wybory, dobiera sobie władzę sądowniczą, która współpracuje z władzą. Ale to nie
jest filozofia prawa, to jest prymitywna filozofia
siły. W zasadzie w takim systemie w ogóle nie jest
potrzebna władza sądownicza, ponieważ minister
sprawiedliwości mógłby przecież sam oskarżać,
sądzić, wydawać wyroki, jak niegdyś król, dyktator. Po co jakieś teorie trójpodziału władzy, jakiś Monteskiusz? W państwie PiS obowiązywać
ma inna zasada – zasada jednolitości władzy państwowej charakteryzująca się prymatem władzy
wykonawczej.
Wielu z nas tu obecnych oraz część społeczeństwa zna taki system, bo to on właśnie w poprzednim ustroju zapewniał jednej, jedynej partii
polityczną sterowalność państwem. Sądownictwo

w systemie jednolitości władzy było usytuowane
w zależności od organów władzy wykonawczej:
rady państwa i ministra sprawiedliwości. Organy
te sprawowały zwierzchnie funkcje służbowe wobec sędziów, których merytoryczna działalność
znajdowała się pod ścisłym nadzorem centralnym
ministra sprawiedliwości, a w sądach – prezesów
i wiceprezesów sądów, oczywiście nominowanych przez ministra sprawiedliwości. System ten
pozwalał na bardzo łatwe kierowanie wymiarem
sprawiedliwości przez partię.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, minister Ziobro
ma dla nas również dobrą wiadomość. Znowu zacytuję: „państwo, jeśli wygracie wybory demokratyczne, będziecie mogli wybrać tych sędziów,
których uznacie za właściwych przedstawicieli środowiska sędziowskiego”. Otóż nie, Panie Ministrze.
Nie na tym polega demokratyczne państwo prawa.
Takie państwo polega na wzajemnym równoważeniu się władz, dlatego tak ważne jest, aby władza
sądownicza była niezależna od władzy ustawodawczej i wykonawczej. Leży to w interesie obywatela,
który powinien mieć zagwarantowane prawo do
rzetelnego procesu przed niezależnym, niezawisłym, bezstronnym sądem. Te gwarancje znajdują
się nie tylko w konstytucji, ale także w ratyfikowanych przez Polskę umowach międzynarodowych.
Demokratyczne państwo prawa nie funkcjonuje
w ten sposób, że większość w parlamencie zagarnia wszystkie inne władze, bo wówczas nasz obywatel byłby bezbronny wobec polityków i państwa.
Właśnie sądy mają cechować się stabilnością i niezależnością od jakiejkolwiek władzy, aby skutecznie
chronić obywatela.
Pan senator Marek Borowski w 2015 r. powiedział, że partia PiS szykuje nam demokraturę. Nie
sposób nie zgodzić się z tą diagnozą, jakże proroczą. Aby zrealizować chorą wizję PiS, już po raz
kolejny sprytnie zmienia się ustrój państwa zwykłymi ustawami. Niegdyś pani prof. Ewa Łętowska
porównała konstytucję do łańcuchów nakładanych
na siebie przez naród na wypadek, gdyby ogarnęło go szaleństwo. To bardzo piękna i krzepiąca
metafora nawiązująca do Odyseusza, który w ten
sposób przepłynął bezpiecznie przez rafy. Gorzej
jednak, gdy tych łańcuchów nikt nie chce siłą zrywać, lecz wyswobadza się z krępujących więzów
innym sposobem. I właśnie z tym mamy do czynienia w Polsce po 2015 r.
Niemiecki politolog Ernst Fraenkel napisał
przed 80 laty książkę „The Dual State”. Opisuje
w niej wnikliwie, jak wygasić demokratyczne
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państwo prawa i zastąpić je zupełnie innym porządkiem polityczno-prawnym. Co należy zrobić?
Po pierwsze, zmienić podejście do istoty prawa
– nie chodzi o normy, tylko o bieżące prerogatywy
władzy. Po drugie, należy stopniowo znosić wszelkie konstytucyjne, a czasem i ustawowe ograniczenia tak pojętych prerogatyw władzy. Po trzecie,
należy wyeliminować środki jakiejkolwiek sądowej
kontroli wykonywania przez władzę jej prerogatyw.
Po czwarte, decydującą rolę w wykonywaniu władzy powinna mieć rządząca partia. Po piąte, celem
prawa pojętego w kategoriach prerogatyw władzy
powinna być polityka.
Zastanawiam się bardzo poważnie, w którym
miejscu jesteśmy. Każdy z państwa sam może odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ale takie pytanie
postawią nam nasi obywatele, kiedy sądy w innych krajach przestaną respektować orzeczenia
polskich sądów. Przyjdą do nas przedsiębiorcy,
którzy będą mieć zasądzoną należność, ale za granicą nikt nie będzie chciał jej egzekwować. Przyjdą
matki czy ojcowie, którzy pozostaną z wyrokami
w sprawie opieki nad dziećmi, a zagraniczny małżonek lub były małżonek, obywatel innego państwa
Unii, będzie je skutecznie kwestionował. Zapytają
nas wówczas, co my, przedstawiciele, zrobiliśmy,
jak zadbaliśmy o ich interesy. Przyjdą również
wtedy, gdy w starciu z państwem będą bez szans,
mimo że racja będzie po ich stronie. Nie wmawiajcie społeczeństwu, że ta ustawa ma służyć dobru
wymiaru sprawiedliwości, bo nie służy nikomu
poza PiS. Nie przyczyni się do skrócenia postępowań sądowych, które wciąż się wydłużają z powodu braku reform procedury i automatyzacji pracy
w sekretariatach sądów, z powodu niegodnych
warunków pracy urzędników sądowych, z powodu braku kadry w sądach. Nie przyczyni się do
obniżenia kosztów postępowań sądowych, które
właśnie niedawno wzrosły w niektórych sprawach
cywilnych. Być może w taki sposób, przez wzrost
opłat sądowych, PiS chce zmniejszyć kolejki w sądach. Bo jeżeli polskiego obywatela nie będzie stać
na to, żeby dochodzić swych racji w sądzie, to minister sprawiedliwości będzie mógł mieć kolejny
sukces – skrócenie terminów oczekiwania, bo nie
będzie klientów.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem z zawodu adwokatką. Przez ponad ćwierć wieku pracowałam wśród ludzi, zwykłych ludzi, stosując prawo,
pomagając im rozwiązywać problemy prawne, zarówno te proste, łatwe dla prawnika, jak i te skomplikowane, kiedy trzeba było szukać rozwiązania

w sądzie. Bazując na moim doświadczeniu, mogę
powiedzieć jedno: to nie sądy tworzą problemy
dla obywatela, to ustawodawca. Sejm, Senat przez
wiele lat generowały problemy poprzez uchwalanie
ustaw, które były trudne do zrozumienia i zastosowania nie tylko dla zwykłego obywatela, ale też dla
radcy, notariusza, adwokata i dla sądu. To jest zasadnicza przyczyna. Procedury, formalizm i takie
ukształtowanie systemu wymiaru sprawiedliwości, że z wszystkim trzeba iść do sądu: z rejestracją
spółki, z wpisem aktu notarialnego, z mandatem
za prędkość, z prostym sporem. To ustawodawca
zaniedbał tworzenie prawa przyjaznego dla człowieka i powoduje, że państwo jest niesprawne,
a obywatel szuka pomocy w sądzie. To ustawodawca tworzy skomplikowane ustawy podatkowe,
których nie można zrozumieć. To ustawodawca
nie uchwalił przez lata ustawy reprywatyzacyjnej. To ustawodawca nie pochyla się nad ofiarami przemocy w rodzinie, które muszą mieszkać
ze sprawcą. To ustawodawca nie pochylił się nad
rozwiązaniami, które pomogłyby rozwiązać pewne
spory poza sądem. To ustawodawca wciąż komplikuje procedury sądowe, a niezadowoleni obywatele zwracają się… gdzie? No, tam, gdzie kieruje ich
obecna władza: przeciwko sądom. Konsekwencje
ponoszą sądy i sędziowie. Zbierają cięgi za państwo i niemoc ustawodawcy. To oni są winni tego,
że nie potrafili szybko rozwiązać problemów, które
powinien był rozwiązać już dawno ustawodawca.
A ta ustawa jest tylko pretekstem do tego, aby, jak
to powiedział minister Ziobro, wprowadzić swoich sędziów. Dlatego ja oczywiście będę głosowała
przeciw i to wszystko rekomenduję Wysokiej Izbie.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Joannę Sekułę. Bardzo proszę.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Władza sądownicza to obok władzy ustawodawczej i wykonawczej jeden z filarów praworządnego państwa. Nie można mówić
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o demokracji i równowadze władz, która została zastrzeżona w konstytucji nie bez powodu, w sytuacji
gdy politycy zyskują tak daleko idący wpływ na sądy.
Nie dajmy się zwieść tym deklaracjom, że projekt
ustawy ma na celu coś uporządkować czy usprawnić. Doświadczenia wcześniejszych politycznych
decyzji ministra sprawiedliwości, choćby w kwestii obsadzania stanowisk prezesów sądów, jednoznacznie wskazują na jeden cel: zamknięcie
sędziom ust oraz pozbawienie sądów konstytucyjnego prawa do niezależności.
Tą ustawą politycy PiS tak naprawdę stwarzają
dla siebie mechanizmy, dzięki którym będą mieli
wpływ nie tylko na konkretnego sędziego, ale także na całą władzę sądowniczą. Poprzez zaburzenie
równowagi między 3 władzami, ustawodawczą,
wykonawczą i sądowniczą, będą mieli niczym nieskrępowaną przewagę nad każdym, nie tylko politykiem, ale i obywatelem.
Pozwolę sobie zwrócić uwagę na kilka rozwiązań proponowanych w tejże ustawie, aby uzasadnić
słowa, które do tej pory padły.
Po pierwsze, projekt ustawy w sposób znaczący rozszerza nadzór ministra sprawiedliwości jako
polityka nad sądami przy jednoczesnym ograniczeniu uprawnień i roli organów samorządu sędziowskiego. Przykładem jest treść art. 9c, zgodnie
z którym „ilekroć przepis ustawy przewiduje zasięgnięcie opinii kolegium albo zgromadzenia ogólnego bez wskazania terminu, w razie niewyrażenia
opinii w dniu, na który zostało zwołane posiedzenie w celu jej wydania, uważa się, że opinia jest
pozytywna”. Przepis ten wprowadza fikcję prawną
w postaci domniemania istnienia uchwały. Polskie
prawo poza instytucją milczącego załatwienia sprawy w postępowaniu administracyjnym nie przewiduje milczącej zgody jako standardu prawnego,
a tym bardziej nie wiąże z milczeniem określonych
skutków prawnych.
Jednocześnie pozbawia się organy samorządu
sędziowskiego prawa do opiniowania choćby kandydatów na sędziego. Ustawa istniejące obecnie
zgromadzenia ogólne sędziów apelacji, zgromadzenia ogólne sędziów okręgu oraz zebrania sędziów poszczególnych sądów proponuje zamienić
na zgromadzenia ogólne sędziów sądu apelacyjnego, sądu okręgowego oraz zgromadzenia ogólne sędziów sądu rejonowego. Oznacza to, że eliminuje
się wspólne ciało samorządowe skupiające sędziów
danej apelacji i okręgu, zastępując je zgromadzeniami sędziów poszczególnych sądów apelacyjnych, okręgowych czy rejonowych.

Po drugie, ustawa ogranicza kompetencje
władzy sądowniczej, zwiększa kompetencje polityków i władzy wykonawczej w zakresie kontroli. Przykładem jest tutaj treść art. 37m, gdzie
w §2 proponuje się, aby prezes sądu apelacyjnego
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub
nieracjonalności podziału czynności ustalonego
przez prezesa sądu okręgowego miał prawo wydać
zalecenie zmiany podziału czynności. Jeżeli prezes
sądu okręgowego nie zmieni podziału czynności
zgodnie z zaleceniem, prezes sadu apelacyjnego
może zwrócić się o rozstrzygnięcie do Krajowej
Rady Sądownictwa, której uchwała ma być ostateczna. Szanowni Państwo, to prosty mechanizm
pacyfikacji prezesa sądu okręgowego w sytuacji,
gdyby z jakiegoś powodu był nieposłuszny władzy.
Takie nieposłuszeństwo staje się przedmiotem
rozstrzygnięcia przez ciało polityczne, jakim jest
Krajowa Rada Sądownictwa, której rozstrzygnięcie
ma mieć charakter ostateczny. Pozbawia to nieposłusznego prezesa sądu okręgowego jakiegokolwiek
prawa do niezależnego podejmowania decyzji i kierowania sądem jako prezes.
Nie przejmuje się polityczny projektodawca
tym, że takie rozwiązania są sprzeczne z kodeksem
postępowania cywilnego i kodeksem postępowania
karnego, które wymagają od sądu rozpoznania apelacji, obowiązkowego badania, czy wyrok został wydany przez osobę będącą sędzią. Nie przejmuje się
polityczny projektodawca tym, że jest to sprzeczne z gwarantowanym przez konstytucję prawem
każdego obywatela do sprawiedliwego i jawnego
rozpatrzenia sprawy, bez nieuzasadnionej zwłoki,
przez właściwy, niezależny, bezstronny, niezawisły sąd.
Po trzecie, procedowana ustawa ma na celu
konwalidowanie, czyli usankcjonowanie istniejących dotychczas powołań sędziowskich przez upolitycznioną Krajową Radę Sądownictwa. Ustawa
wprowadza nieznaną dotychczas legalną definicję sędziego sądu powszechnego, sędziego Sądu
Najwyższego, sędziego sądu administracyjnego oraz sędziego sądu wojskowego. Ta definicja
sprowadza się do 1 wniosku: sędzią będzie osoba powołana na to stanowisko przez prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Projektodawca chciałby
zatem, aby sędzią był ten, kto otrzyma taki przywilej. Czasem będzie to nagroda za wierność, a czasem spełnienie obietnicy za przysługę. Nie będzie
to zwieńczenie drogi zawodowej dla najlepszych,
nie będzie to podsumowanie wielu lat pracy, nauki,
nieskazitelnego charakteru.
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Po czwarte, projekt ustawy jest polityczną reakcją na orzeczenie TSUE, która stawia projekt ustawy w opozycji do prawa Unii Europejskiej. Projekt
ustawy ma na celu uniemożliwienie powoływania
się na orzeczenia TSUE, a w szczególności wyrok
z 19 listopada 2019 r. Regulacje projektowanego
art. 107 §1 czy art. 42a §1 są jednak nie tylko wyrazem chęci zablokowania możliwości powoływania się na konkretny wyrok TSUE, ale ze względu
na swoją ogólność powodują, że każde orzeczenie
niezawisłego sędziego oparte na orzeczeniu unijnym czy normie unijnej byłoby podstawą odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziego. A to prowadzi
wprost do zakwestionowania prymatu prawa
Unii Europejskiej nad prawem krajowym państwa członkowskiego, który wynika z art. 91 ust. 3
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, projekt ustawy
czyni z Krajowej Rady Sądownictwa polityczną instytucję fasadową niemającą nic wspólnego z rolą
określaną przez konstytucję, w szczególności w zakresie stania na straży niezawisłości sędziowskiej
i niezależności sądów.
Po drugie, projekt ustawy ma na celu wprowadzenie systemu blokowania niezawisłości sędziowskiej i niezależności sądów w tych sytuacjach, gdy
sędziowie stanowiliby zagrożenie dla rozwiązań
wprowadzanych przez polityków w zakresie ustroju państwa. Projekt ustawy ma na celu eliminowanie sędziów, którzy występowaliby przeciwko
stanowisku politycznemu władzy wykonawczej.
Mając na uwadze nie tylko projektowaną ustawę,
ale i inne działania polityczne, choćby zalecenie
prokuratora krajowego, aby prokuratorzy mu podlegli reagowali na wszelkie przypadki kwestionowania statusu sędziów Sądu Najwyższego i sądów
powszechnych, należy powiedzieć, że ustawa ta
stwarza mechanizm, aby w takiej sytuacji prokurator zgłosił to do Izby Dyscyplinarnej, która uchylając immunitet sędziemu, pozwala na postawienie
zarzutów karnych mających źródło w projektowanych przepisach dyscyplinarnych.
Projekt ustawy ma celu zlikwidowanie samorządności sędziów i prawa do wolności słowa.
I wreszcie projekt ma na celu zaburzenie zasady
trójpodziału władzy w Polsce. Za Janem Pawłem II
chcę przypomnieć, iż celem zasady podziału władz
jest m.in. ochrona praw człowieka przez uniemożliwienie nadużywania władzy przez którykolwiek
ze sprawujących ją organów. Jednym z elementów zasady podziału władz oraz fundamentów
konstrukcji demokratycznego państwa prawa jest

zasada niezawisłości sędziowskiej. O jej realizację
starano się zawsze w ustrojach demokratycznych.
Jej przekreślenie było immanentną cechą ustrojów
totalitarnych i autorytarnych. Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora
Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że kluczowym punktem tej debaty jest
konieczność ustosunkowania się do poglądu obozu
rządzącego, że mamy tutaj do czynienia ze zmianą
będącą reformą na rzecz obywatela.
Otóż reformować z pożytkiem dla obywatela można sądownictwo niezależne. I rzeczywiście systemy sądownicze w Europie, niezależne
systemy różnią się swoją jakością. Z pewnością
Brytyjczycy mogą powiedzieć: mamy lepsze sądownictwo niż wiele krajów południa Europy.
Ale nie ma w historii świata sądownictwa efektywnego, dobrego dla obywatela, a pozbawionego
niezależności. To po prostu nie istnieje. Nie istnieje, dlatego że zasadniczym elementem jest wypracowanie równowagi między pozycją i działaniem
władzy wykonawczej a głosem świata prawniczego. Wszystkie systemy wymiaru sprawiedliwości
w Europie opierają się na tej równowadze, nawet
jeśli nie ma rady sądowniczej. Nawet jeśli nie ma
rady sądowniczej w Niemczech czy w Danii, to realne decyzje są wyrazem współpracy i równowagi
obydwóch czynników.
Państwo poszliście zupełnie inną drogą. Dobra
reforma oznacza przede wszystkim podzielenie się
zaufaniem i podzielenie się kompetencjami. Nie
ma reformy ustrojowej, w której redukuje się zaufanie w sposób totalny, tak jak to świetnie opisał
pan senator Libicki. Ten, kto nie ufa nikomu, nie
jest w stanie zreformować, nie jest w stanie wytworzyć nowych standardów, nie jest w stanie spowodować lepszego funkcjonowania sądownictwa
z dobrym efektem dla obywateli. Nie można robić
polityki w samotności, nie ufając nikomu. To jest
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prawidło ustrojowe. I zamiast reformy my mamy
po prostu potrójne zawłaszczenie, zawłaszczenie, jakiego nie ma w żadnym kraju europejskim.
To jest zawłaszczenie Trybunału Konstytucyjnego,
który został odpodmiotowiony ze złym skutkiem
dla naszej pozycji na arenie międzynarodowej. Bo
Trybunał Konstytucyjny we współczesnym systemie politycznym i relacji do państw europejskich
jest jedyną instytucją, która może bronić suwerenności porządku krajowego. Jeśli tej instytucji
nie ma, to nie istnieje instrument promieniowania krajowego porządku prawnego na forum Unii
Europejskiej. To też zawłaszczenie KRS i redukcja samorządu sędziowskiego, a w gruncie rzeczy
jego praktyczne zlikwidowanie. To potrójne zawłaszczenie nie istnieje nigdzie. I na tym polega
nadzwyczajność.
Nie istnieje też, Panie Ministrze, we Francji
– w złej wierze państwo posługiwaliście się tymi
argumentami. Przede wszystkim ewolucja rady sądownictwa we Francji rozpoczęła się od bardzo silnej pozycji prezydenta i ministra sprawiedliwości
i zmierzała do podmiotowego udziału korporacji sędziowskiej i prokuratorskiej. Dzisiaj to jest element
równowagi. Sędziowie i prokuratorzy we Francji
wybierają sami w sposób swobodny przedstawicieli do Naczelnej Rady Sądownictwa. Postępowanie
dyscyplinarne toczy się przed sekcjami sędziów
i prokuratorów w Naczelnej Radzie Sądownictwa
Republiki Francuskiej, a nie w specjalnie dobranej
izbie w określony sposób się orientującej i bojącej
się ministra sprawiedliwości. Wreszcie przytoczony delikt dotyczący naruszenia zasad Republiki
Francuskiej w żadnym razie nie dotyczy badania
statusu sędziów. Zasady Republiki Francuskiej to
demokratyzm, społeczna odpowiedzialność republiki i jej niepodzielność. Sędzia, który domagałby
się np. niepodległości Bretanii, odpowiada przed
sądem dyscyplinarnym, bo narusza zasadę niepodzielności republiki. To tak, jakbyśmy wprowadzili
delikt za naruszenie integralności Rzeczypospolitej
Polskiej czy zasad państwa prawa. On nie ma nic
wspólnego z badaniem, z kontrolą sądową.
Wprowadziliście państwo system zawłaszczenia ze skutkiem paraliżu. Bo nie tylko socjologia,
ale zwykłe ludzkie doświadczenie wskazuje na to,
że jak wchodzimy do urzędu, w którym wszyscy
boją się szefa i w którym nikt nie jest samodzielny, to wiemy to – i nie trzeba czytać Gogola – że
ten urząd nie będzie działał dobrze. On nie może
działać dobrze, bo coś, co jest sparaliżowane, nie
może działać efektywnie. Po prostu coś takiego nie

istnieje w socjologii i w świecie instytucji. A wy coś
takiego fundujecie. Zatem bardzo proszę, żeby ci
– a należę do nich – którzy mieli otwarte oczy i byli
krytyczni wobec wielu aspektów wymiaru sprawiedliwości przed 2015 r., zwrócili uwagę na ten argument. Nie ma na świecie instytucji pozbawionych
niezależności, które by działały efektywnie.
Dlatego naszym zadaniem jest redukcja szkód.
Mam nadzieję, że Senat zagłosuje za odrzuceniem
tej ustawy po to, by zredukować szkody. Potem będziemy troszczyć się o to, jak ograniczyć złe funkcjonowanie tej ustawy, a na koniec, za parę lat
przywrócimy niezależne i efektywne dla obywateli
sądownictwo. Tylko wielka szkoda, że w międzyczasie nastąpią wielkie szkody, co po prostu będzie stratą czasu, stratą czasu z punktu widzenia
państwa oraz z punktu widzenia obywatela i prawa obywateli do sądu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
O zabranie głosu proszę panią senator Lidię
Staroń.
Bardzo proszę, Pani Senator.
SENATOR
LIDIA STAROŃ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem polskim senatorem niezależnym.
Przeczytałam wszystkie opinie i wystąpienia.
Chyba wszyscy widzimy absurdalność sytuacji,
w której każdy sędzia może podważać wszystko,
może podważać status innego sędziego, ale także
radców, adwokatów, komorników. Byłby to paraliż
wymiaru sprawiedliwości czy wręcz paraliż państwa. Czy o to tu chodziło? Ważny jest nie koszt,
ale ludzie. Ale prawnicy widzą cudowne lekarstwo
– lekarzami mają być sędziowie – tj. trzeba odrzucić tę ustawę, a potem powinno być tak jak
dotychczas.
Przez te wszystkie lata nie udało się zmienić
tzw. wymiaru sprawiedliwości. Po jednej stronie
są sędziowie, niezwykle wpływowi. Większość to
wspaniali ludzie, wykształceni, rzetelni, postępujący zgodnie z zasadami etyki, kierujący się poczuciem misji. Ale wśród nich jest wielu, zbyt wielu
takich, których trudno nazwać sędziami. I dlatego
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potrzebna jest tzw. Izba Dyscyplinarna. Potrzebna
jest odpowiedzialność. To po jednej stronie. Po drugiej stronie są ludzie i często ich krzywda, cierpienie, niesprawiedliwość. Oni nie przyjadą do
Warszawy na marsz.
Nie przyjedzie tu pan Parowicz, który zmarł
jako chory nędzarz, pokrzywdzony przez sędziego.
Pan Zbyszek w sądzie w Olsztynie utracił swoje
gospodarstwo za niecałe 30 tysięcy zł. Bo nabywca
przejmujący jego nieruchomość nie wpłacił pieniędzy. Niecałe 30 tysięcy zł za ziemię, dom, zabudowania gospodarcze. Sędzią, który nadzorował
to postępowanie, był Paweł Juszczyszyn. Jego jedynym obowiązkiem było sprawdzenie, czy przed
przysądzeniem nieruchomości zostały wpłacone
pieniądze. Nie zrobił tego, pomimo że to jest elementarz postępowania egzekucyjnego. Sędzia swojego działania także nie naprawił, nawet wtedy, gdy
wykonywał plan podziału czy odpowiadał na skargi
Parowicza. Nigdy za to nawet nie przeprosił. Nigdy
nie został pociągnięty do odpowiedzialności.
Do Warszawy nie przyjedzie też pan Chruściel
z Nidzicy, który żyje dzisiaj w biedzie, pomimo że
komornik – przestępca, który sprzedał za bezcen
jego majątek – został skazany. Tymczasem sędzia, która dopuściła do sprzedaży majątku tego
przedsiębiorcy bezprawnie, bez licytacji, z wolnej
ręki, za grosze, przeszła w stan spoczynku i otrzymuje bardzo dobrą pensję. Pan Wiktor wielokrotnie składał skargi. Bezskutecznie prosił o pomoc.
Co robi dzisiaj prokurator, który wcześniej umorzył postępowanie wobec komornika bandyty?
Dalej pracuje w prokuraturze. Jego sprawa była
5-krotnie rozpoznawana przez sąd dyscyplinarny,
tak aby doszło do przedawnienia. A co z ofiarą komornika i sądu? Pan Wiktor żyje dzisiaj w skrajnej
biedzie. Stracił zdrowie, nie ma pieniędzy na prawnika, siły na walkę i środków do życia.
Nie przyjadą do Warszawy też ofiary lichwy i sędziów, takie jak pan Ryszard, wobec którego sędzia
wydał nakaz zapłaty, w którym zasądzono kwotę
z lichwiarskimi odsetkami w wysokości 9% dziennie, a więc 3300% w skali roku. Odsetki w tak wielkiej wysokości nawet dla dziecka są absurdalne.
Nie trzeba nawet sięgać do konstytucji, aby to dostrzec. Za pożyczkę w kwocie 500 zł – powtarzam:
500 zł – pan Ryszard oddał już ponad 40 tysięcy zł,
a dług ciągle rośnie i wynosi dzisiaj ok. 180 tysięcy zł. Także w tym przypadku sędzia nie poniosła
odpowiedzialności. Dalej orzeka w sądzie.
Do Warszawy nie przyjedzie także kobieta,
której, co widziała cała Polska, sędzia – na pewno

przez roztargnienie – zabrał 50 zł. Co robi ten sędzia? Dalej sądzi innych.
Do Warszawy nie mogą przyjechać również
pani Tatiana i jej mąż, którym zabrano przepięknie położone na Warmii i Mazurach gospodarstwo. Sąd się pomylił w sentencji wyroku. Chciał
nawet naprawić błąd, ale sąd drugiej instancji
stwierdził, że ważna jest tylko sentencja – to nic,
że z uzasadnienia wynika coś zupełnie innego.
Zgodnie z tą sentencją zabrano temu małżeństwu
dach nad głową i nikt nie krzyczał, że przecież jest
konstytucja.
Do Warszawy nie przyjedzie też pani Basia spod
Olsztyna, matka siedmiorga dzieci, wyrzucona
ze swojego mieszkania własnościowego na bruk
w dziewiątym miesiącu ciąży. Ta kobieta została
perfidnie oszukana, a w jej mieszkaniu zamieszkała córka księgowej spółdzielni. Po 2 latach je sprzedała, oczywiście po cenie rynkowej, i zamieszkała
już w nowym mieszkaniu wybudowanym przez
tę spółdzielnię, w tzw. budynku sędziowskim.
A co z panią Basią i jej dziećmi? Zabrano im dach
nad głową, mieszkanie, za które pani Basia w całości zapłaciła. Walczyłam o tę rodzinę kilkanaście
lat, 16 lat. I jaki jest efekt? Sąd skazał księgową,
ale czy poniosła za to karę adekwatną do czynu?
Sąd łaskawie dał jej rok w zawieszeniu i nakazał
naprawić szkodę, czyli księgowa miała zapłacić
pani Basi – uwaga – 22 tysiące zł, i to w ciągu roku.
A to było przecież 60-metrowe mieszkanie w centrum Olsztyna. To był wyrok. A gdzie sprawiedliwość? A konstytucja?
To nie wszystko, bo w tym samym procesie
sąd uniewinnił prezesa spółdzielni, bo było tzw.
przedawnienie. Dalej, jak stwierdził sąd, była zbyt
mała wartość szkody spółdzielni, nie 200 tysięcy zł,
a 194 tysiące zł. Przy ustalaniu wartości szkody nie
uwzględniono jednak wartości rynkowej gruntu,
a tylko opłaty za użytkowanie wieczyste. A chodziło o budowę tzw. budynku sędziowskiego, w którym mieszkania po zaniżonej cenie, właśnie m.in.
o koszt gruntu, nabyli sędziowie, prokurator, rodzina prezesa, księgowej. I tego mało. Temu prezesowi
sąd bulwersującym wyrokiem zasądził kwotę prawie 2 milionów zł tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia za 8 miesięcy aresztu, czyli 7,5 tysiąca
za dzień. Po jednej stronie pani Basia i 22 tysiące zł za odebrany dach nad głową, a po drugiej
stronie miliony. Czy dlatego, że w sądzie orzekała
sędzia, która pracowała razem z inną sędzią, znaną
z nagrań rozmów prezesa z sędziami z Olsztyna?
Np. tutaj pan…
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Marek, pokazywałeś różne rozmowy, więc ja też
pokażę, jakie to były rozmowy. Sędzia z Olsztyna
w rozmowie z prezesem, mówi: „jutro będzie to
załatwione, wszystko w porządku”. Był to sędzia,
który był w wydziale karnym. Dzisiaj też jest, pracuje tam do dzisiaj. Tak że jest…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Pani Senator, przepraszam. Czas upłynął. Jest
już jedenasta minuta. Zapiszę panią jeszcze raz.
(Senator Lidia Staroń: Okej, to może ja chociaż
te 2 minutki, które każdy miał… Dobrze? I potem…)
Nie miał każdy u mnie…
(Senator Lidia Staroń: To skończę…)
Nie ma nikt 2 minut. Tak że dziękuję.
(Senator Lidia Staroń: Dobrze. To zaraz skończę.) (Oklaski)
Zapisuję panią na 5 minut na następne
wystąpienie.
Proszę o zabranie głosu panią senator
Bogusławę Orzechowską.
(Rozmowy na sali)
SENATOR
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zaledwie 2 miesiące temu tu, na sali plenarnej tego Senatu, każdy z nas składał ślubowanie
i mówił: „uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec
suwerenności i interesów Państwa, czynić
wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw
Rzeczypospolitej Polskiej”.
Procedując nad ustawą o sądach, my się dowiadujemy, że ponad naszym prawem jest prawo
unijne, że wtedy, kiedy staramy się jakoś uregulować prawo dotyczące sądów, nagle trzeba wyjść na
protesty uliczne, nagle trzeba w to wszystko włączyć zagranicę, jak już sama ulica nie wystarcza,
nagle naszych 20 europarlamentarzystów głosuje
przeciw Polsce… Szanowni Państwo, w jakim kraju my żyjemy?
Dlatego proszę, żebyśmy głosowali za tą ustawą, tak żebyśmy mieli później odwagę spojrzeć

prosto w oczy swoim wyborcom, którzy liczą na
to – pani senator Lidia Staroń miała okazję przedstawić, częściowo przynajmniej, problemy ludzkie
– że sędzia będzie traktowany tak jak każdy inny
obywatel Polski, że będzie miał wszystkie prawa
tak jak każdy Polak, ale nie będzie człowiekiem
ponad innymi, nie będzie ponad prawem i że ten,
kto do tego sędziego przyjdzie, niezależnie od tego,
jaki będzie miał zawód, będzie z szacunkiem potraktowany i będzie mógł liczyć na sprawiedliwość.
Życzę państwu i sobie tego, żeby żaden z naszych
wyborców nie przyszedł do nas kiedyś i nie powiedział tak jak imć Zagłoba: zdrajco, zdrajco, po
trzykroć zdrajco. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę o zabranie głosu pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zastanawiałem się, czy wziąć udział w tej dyskusji, i uznałem, że mam taki obowiązek i jako
parlamentarzysta, i jako były minister sprawiedliwości, minister, który często był w trudnym
dialogu ze środowiskiem sędziowskim, w dialogu,
który dotyczył potrzeby zmian w wymiarze sprawiedliwości. W tym dialogu oczywiście uczestniczyli także obywatele, uczestniczyły organizacje ich
reprezentujące. Kiedy spotykałem się z sędziami,
to nie spotykałem się z elitami sędziowskimi –
jako minister sprawiedliwości odwiedziłem kilkadziesiąt sądów w Polsce, w których spotykałem się
z szeregowymi sędziami, z sędziami w sądach rejonowych, w których rozstrzygana była większość
spraw obywateli, i rozmawiałem z nimi o potrzebach zmian w wymiarze sprawiedliwości. Oni we
wszystkich tych rozmowach podkreślali jedną
rzecz, jedną zasadniczą cechę postępowania sądowego: kontradyktoryjność. Kontradyktoryjność
to spór, spór 2 stron, który niezawisły sędzia w niezależnym sądzie musi rozstrzygnąć. Musi go rozstrzygnąć, mając pełne przekonanie, że nie podlega
żadnym naciskom zewnętrznym i że rozstrzyga
w oparciu o stabilne przepisy prawa materialnego
i proceduralnego.
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Co jest istotą zmian, którymi się dzisiaj zajmujemy, istotą zmian w ustawach sądowych?
Czy istotą tej ustawy, którą nam przedstawiono, jest problem przewlekłych postępowań sądowych? Czy istotą tej ustawy jest wyrażenie głosu
tych ludzi, którzy często do nas jako do parlamentarzystów przychodzą, docierają i mówią o swoim
poczuciu krzywdy, także w tych sprawach, które
rozstrzygnął sąd? Mówiła o tym przede mną m.in.
pani senator Lidia Staroń. Nie, istotą tych zmian
jest coś innego. Zmiany, o których dzisiaj mówimy,
nie zmierzają do tego, żeby sędzia był niezależny,
rozstrzygając sprawy obywateli. Zmiany, o których
dzisiaj rozmawiamy, nie zmierzają do tego, żeby
sędzia był zależny tylko od prawa czy od swojej
suwerennej oceny stanu faktycznego, ale do tego,
że będzie on mógł być zależny – zależny od polityków, którzy będą go mogli pociągnąć do odpowiedzialności dyscyplinarnej za określone
rozstrzygniecie sprawy, za rozstrzygniecie sprawy
godzące w ich interesy. Dlatego właśnie ta ustawa
zyskała miano ustawy represyjnej.
Niestety, próżno szukać w tej ustawie usprawnienia procedur, narzędzi do faktycznego skrócenia czasu rozpraw sądowych, wprowadzenia
nowoczesnych rozwiązań informatycznych lub
organizacyjnych ułatwiających pracę w polskich
sądach czy pracę polskich sędziów. Brakuje działań w kierunku wzmocnienia kadrowego sądu czy
obniżenia opłat sądowych, tak istotnych z punktu
widzenia obywatela.
Dlatego, nie przeciągając dłużej swojego wystąpienia, a szczególnie mając na uwadze wszystkie
argumenty, które już tutaj, w Senacie były przedstawione w ostatnich dniach, ale także mając na
uwadze opinie niezależnych ekspertów, autorytetów prawniczych, instytucji krajowych, międzynarodowych, muszę wyrazić jedyny uprawniony
pogląd w tej sprawie: że ustawa w tym kształcie nie
powinna być przyjęta przez polski Senat. Niestety,
dalej czekamy na projekty, które z punktu widzenia obywatela realnie rozwiążą ich problemy i realnie usprawnią pracę wymiaru sprawiedliwości.
Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Czerwińskiego.

SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kontynuuję poprzednią myśl, którą tutaj wyraziłem: jeśli chcemy w sposób odpowiedzialny
mówić o ochronie niezawisłości sędziów i niezależności sądów, to najlepszym sposobem ochrony
jest konstytucja. I od tego trzeba zacząć. Nie wiem,
czy próba wprowadzenia takiego oto stanu, że każdy sędzia lub też każdy sąd może podważyć status
każdego innego sędziego, dobrze wpłynie na niezawisłość sędziów, czy taki ciągły stan niepewności
rzeczywiście pomoże niezależności sądu.
Następny zarzut, który państwo formułujecie
w stosunku do tej ustawy, to jest naruszenie trójpodziału władzy. Proszę państwa, właśnie stan,
w którym każdy przedstawiciel władzy sądowniczej, sędzia, może podawać w wątpliwość niekontrolowalną decyzję, postanowienie pana prezydenta
o powołaniu sędziego, jest najbardziej wyrazistym
przykładem, jak można mieszać ze sobą 2 segmenty
władzy – sądowniczą i wykonawczą w tym wypadku. Postanowienie pana prezydenta o powołaniu
sędziego jest niewzruszalne. Ja to wczoraj w pytaniach do pana prezesa Sądu Najwyższego starałem
się udowodnić. Na to postanowienie nie przysługuje żaden środek zaskarżenia, bo tym postanowieniem pan prezydent stwierdza, że ktoś jest sędzią.
Można oczywiście złożyć z urzędu sędziego, ale
w ściśle określonych przypadkach. Nawet sam pan
prezydent nie jest w stanie swojego postanowienia
zmienić, odwołać, złożyć sędziego z urzędu. To jest
oczywista oczywistość.
Największy zarzut, który państwo formułujecie
– tutaj się mówi: grzech pierworodny – to jest zależność od źle powołanej KRS. Ja w ogóle nie chcę
w to wnikać, bo dyskusja, jeśli chodzi o KRS, już się
tutaj przewinęła. Proszę jednak zauważyć, jaki państwo popełniacie błąd logiczny. Otóż przyjmujecie,
że jeśli to była stara KRS, to nie było żadnej zależności, a jeśli to jest nowa KRS, to jest zależność.
(Senator Jerzy Fedorowicz: W konstytucji jest
napisane…)
Dobrze.
Co to oznacza? No to jest właśnie ten błąd,
bo albo jest zależność osoby, która jest powoływana, od organu powołującego, albo tej zależności nie
ma. Nie ma częściowej niezależności i częściowej
zależności. Jest proste pytanie: jest czy nie? Czy
osoba powołana – oczywiście przez pana prezydenta, ale wskazana przez KRS – jest niezależna?
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Nielegalnie…)
Otóż odpowiedź jest bardzo prosta: można to
sprawdzić. Bo mówię, albo jest niezależna i nie ma
co sprawdzać, albo jest zależna i sprawdzamy to.
Powinny być jakieś testy, kiedy sędziowie będą bardziej niezależni, niezawiśli, czy też kiedy byli, pod
starą KRS czy pod nową. Nikt takich badań chyba
nie przeprowadził na razie. Mówicie państwo pustosłowie, jeśli chodzi o tę KRS i zależność. Ale są
fakty, pojedyncze co prawda, które świadczą o starej KRS, że dobrze nie było, że zależność sędziego
od starej KRS, powoływanej przez kastę sędziowską, była. Nie pamiętacie państwo tego? No a ten
sędzia, przepraszam, prezes sądu z Gdańska, który
był gotowy na baczność się postawić i wykonać polecenia pracownika kancelarii premiera?
(Senator Magdalena Kochan: Emilia się kłania,
Panie Senatorze.)
Co dalej?
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: W sprawach terminu…)
Co dalej?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ciii…)
(Rozmowy na sali)
Czy…
(Głos z sali: Demagogia!)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie
Senatorowie!)
No właśnie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panu senatorowi czas mija, niech pan…)
No tak, ale mija dzięki…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze,
ale proszę już zrekapitulować.)
Proszę państwa, jest też test konstytucyjny niezależności. Władza zwierzchnia w Rzeczypospolitej
Polskiej należy do narodu. Proszę mi powiedzieć:
w jaki sposób naród wpływał na skład starej KRS?
No, w jaki sposób? Czy ktoś mi potrafi tutaj odpowiedzieć? Bo tam było tak, że poprzednie pokolenie sędziów wybierało następne pokolenie sędziów.
Od początku stworzenia.
(Rozmowy na sali)
I teraz jest dalej… A jak będzie w tym przypadku? Ano w tym przypadku przynajmniej ci, którzy
będą wybierali KRS, będą odwoływalni przez naród. Pośrednio…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję,
Panie Senatorze, czas minął.)
I ostatnie zdanie, naprawdę ostatnie. Aspekt
unijny. Bardzo rozległy – oczywiście nie będziemy

nadużywać cierpliwości pana marszałka – bardzo
trudny, ale niestety bardzo dalekosiężny. Tak naprawdę chodzi o to, że TSUE próbuje sobie zawłaszczyć kompetencje, których nie posiada, i tu
jest pytanie tak naprawdę o suwerenność, bardzo,
tak jak powiedziałem…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję,
Panie Senatorze.)
…trudne i rozległe. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Komorowskiego.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym się w swoim wystąpieniu odnieść
w zasadzie do kwestii, która była tutaj poruszana,
którą też poruszałem w dniu wczorajszym w pytaniach do prezesa Sądu Najwyższego, odnosząca
się do możliwości usuwania… może źle powiedziałem, nie usuwania, ale możliwości kwestionowania wykonywania władzy sądowniczej przez
poszczególnych sędziów: co nam grozi w sytuacji,
gdy składy orzekające zaczną w jakiejś tam skali
orzekać o tym, że w składzie organu orzekającego
sądu zasiadał sędzia nieuprawniony? Proszę państwa, czy kwestionowanie takiego zapisu w ustawie
– art. 42a, w którym się pisze, że niedopuszczalne jest ustalanie lub ocena przez sąd powszechny
lub inny organ władzy zgodności z prawem powołania sędziego lub wynikającego z tego powołania
uprawnienia do wykonywania zadań z zakresu wymiaru sprawiedliwości… Czy to jest czymś złym?
To zamyka jak gdyby możliwość kwestionowania i wzmacnia wydawane wyroki. Jeżeli na skalę
masową, mniej lub bardziej, nastąpi korzystanie
z prawa sędziów do kwestionowania możliwości
orzekania, to spowoduje to, że otworzymy puszkę
Pandory.
Pan prezes na wczorajsze pytanie, co by się
stało, gdyby inny skład Sądu Najwyższego albo
inny skład sądu powszechnego zakwestionował
wydawane przez niego wyroki, ostatecznie odpowiedział, że wyłączyłby się z orzekania. Ale co się
stanie, gdy następny skład sądowy zakwestionuje
ten skład, który będzie orzekał o tym i stwierdzał,
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że tamten skład był niewłaściwy? Utworzymy taką
spiralę, której nie będzie można w żaden sposób
zahamować. Czy o to nam chodzi? Czy też chodzi
nam o stabilizację prawa? Przypomnę, że procedura cywilna – można też mówić o karnej i administracyjnej – zakłada, że jeżeli w składzie sądu
zasiada osoba nieuprawniona, to uprawnia to do
wznowienia postępowania, a przesłanką nieważności postępowania jest to, że skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa albo
w rozpoznawaniu sprawy uczestniczył sędzia wyłączony z orzekania z mocy ustawy. Jeżeli umożliwimy takie stosowanie prawa, taką interpretację
prawa przez składy orzekające, to doprowadzimy
do destabilizacji państwa, do destabilizacji systemu prawnego, a myślę, że do tego chyba nikt na tej
sali by nie chciał doprowadzić. Niedopuszczalne
w związku z tym jest to, żeby skład orzekający
sądu orzekał o zgodności innego składu orzekającego, o tym, czy sędzia został prawidłowo powołany
przez prezydenta. To jest wbrew konstytucji, taka
praktyka naruszałaby wprost polską konstytucję.
Owszem, mówimy tutaj o niezawisłości sędziowskiej. Ale co to jest niezawisłość sędziowska?
Konstytucja o tym mówi: sędzia w sprawowaniu
swojego urzędu jest niezawisły i podlega tylko konstytucji i ustawom. Państwo tutaj często – zresztą media również – dowolnie oceniacie sytuację,
a sędzia do takiej dowolnej oceny sytuacji nie jest
uprawniony. On musi oceniać swobodnie, mieć
swobodę oceny w orzekaniu, a więc oceniać według własnego przekonania, ale na podstawie zebranego, wszechstronnie rozważonego materiału.
Państwo wyrywacie z kontekstu wypowiedzi
pana ministra Ziobry i cytujecie z uporem jedną
kwestię, a nie mówicie o drugiej kwestii z tego samego wystąpienia, o tym, jak pan minister Ziobro
nawiązywał do słów byłego prezesa Trybunału
Konstytucyjnego, pana Rzeplińskiego. A dzisiejsze
zachowanie rzecznika, który zakwestionował skuteczność – tak można powiedzieć – innego organu
konstytucyjnego, czyli Trybunału Konstytucyjnego?
Jak szybko – można powiedzieć, praktycznie biegiem – wyszedł z sali! Na stwierdzenie, że uciekł,
państwo mówią: nie uciekł, wyszedł.
Państwo najprawdopodobniej chcieliby utworzyć alternatywne państwo. Nie ma takiej możliwości, konstytucja jest jednolita, alternatywnego
państwa na terenie Rzeczypospolitej być nie może.
Dlatego stojąc na straży praworządności, możliwości sprawnego orzekania i tego, żeby system prawny był jednolity, uważam, że zapis dodawanego

art. 42a powinien i musi znaleźć się w polskim
systemie prawnym, ponieważ pojawiła się w tym
zakresie niebezpieczna praktyka.
A kończąc, chciałbym powiedzieć, że również
pani senator Morawska-Stanecka w swojej wypowiedzi wspomniała oczywiście, że… No, bo mówiąc
o tej ustawie, od razu sięgamy do wszystkich… do
szeregu komponentów, ustaw, również o opłatach
sądowych. Pani senator podała m.in. taki przykład,
mówiła o wpłacie 100 zł za wniosek o uzasadnienie, czego do tej pory faktycznie nie było, ale jednocześnie nie mówiła o tym, że opłatę tę zalicza się
na poczet wniesienia środka zaskarżenia. To tylko
taka uwaga, to jest takie właśnie wybiórcze, dowolne interpretowanie nie całości przepisu, nie całości
sytuacji, tylko jej 1 wątku. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka
Pęka.
SENATOR
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zabieram głos, ponieważ niejako wywołał mnie
do tego wystąpienia pan senator Marek Borowski,
który wygłosił taki komentarz, że nie rozumie, z jakich powodów takie osoby jak ja czy mój szanowny
kolega, pan marszałek Michał Seweryński, mogą
popierać takie ustawy. Postaram się w sposób spokojny, ale bardzo zasadniczy odpowiedzieć panu
marszałkowi, dlaczego tak się dzieje. Z powodów
absolutnie zasadniczych, z powodów daleko głębszych niż tylko jakieś poglądy prawnicze. Bo chociaż jestem prawnikiem, na szczęście – mówię to
dlatego, że jestem w tym momencie senatorem
– nie jestem przedstawicielem żadnej korporacji
prawniczej. Niezależnie od tego, że jestem prawnikiem, jestem przede wszystkim wybrany przez
naród. Stoi za mną 120 tysięcy Polaków, stoi za
mną ta część Polaków, która w sposób bardzo kategoryczny, bardzo zasadniczy domaga się od wielu, wielu lat bardzo głębokiej reformy wymiaru
sprawiedliwości.
Jako polityk jestem zwolennikiem demokracji.
Pan senator Borowski w poprzednich latach wielokrotnie używał w Senacie pewnego określenia.
Nie wiem, czy jest jego autorem. Jeśli tak, to dobrze,
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jeśli nie, to przepraszam. Mówił o demokraturze
i bardzo się jej sprzeciwiał. Ja sprzeciwiam się
sądokraturze, sędziokraturze. To jest w tym momencie zasadnicza kwestia, zasadniczy problem
prawny, ale przede wszystkim polityczny i ustrojowy. Widzimy, że kompetencje najbardziej demokratycznej, najlepiej legitymizowanej władzy, jaką
jest władza ustawodawcza wybierana w wyborach
bezpośrednich, przejmuje w coraz większym stopniu władza będąca na poziomie europejskim, która
nie ma bezpośredniego mandatu demokratycznego – mówię tu chociażby o Komisji Europejskiej
– i w coraz większym stopniu władza sądownicza
wybierana w sposób polityczny. Przypominam, że
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który
tutaj urasta do roli najwyższego i ostatecznego autorytetu, jest w rzeczywistości ciałem wybieranym
w sposób polityczny.
I teraz jest pytanie. Czy mamy się ślepo przyglądać temu, jak nasza demokracja z demokracji
tradycyjnej, opartej na trójpodziale władzy, na wyborach bezpośrednich, na kontroli narodu, na podległości suwerena, przekształca się właśnie w taką
demokraturę i sądokraturę? Przecież nad instytucjami europejskimi prawnie nikt nie ma już żadnej kontroli. Instytucje europejskie działają w coraz
bardziej arbitralny sposób.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To wyjdźmy z tej
Europy i będzie święty spokój.)
Nie, Panie Senatorze. Decydujmy o tym, w jakim kształcie ta Europa ma istnieć, w jakim kształcie ma się rozwijać. Niech pan popatrzy na traktaty
akcesyjne i na to, w jakim miejscu byliśmy wtedy,
kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej. Wtedy
nie było mowy o żadnym państwie europejskim.
Konstytucja Unii Europejskiej została odrzucona.
Nikt się politycznie…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Teraz też nie ma.)
…nie zgodził na to, żeby Unia Europejska była
superpaństwem i żeby meblowała życie państwom
członkowskim we wszystkich możliwych aspektach, a przede wszystkim w tych aspektach, co do
których konstytucja i traktaty przewidują, że są one
wyłączną właściwością państw członkowskich.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nikt tak nie mówi.)
Sądownictwo jest materią, którą mają regulować konstytucje i ustawy państw narodowych,
a tymczasem orzecznictwo Unii Europejskiej,
również orzecznictwo trybunałów i sądów, idzie
w takim kierunku, aby tę podstawową zasadę zakwestionować. I na to nie ma zgody. Ja jako prawnik nie zgadzam się na to, ażeby orzecznictwo

sądowe wchodziło w kompetencje władzy ustawodawczej. To jest nadużycie. Ja na taką Unię
Europejską i na taką demokrację się nie umawiałem i nie umawiali się moi wyborcy, którzy za mną
stoją. I z szacunku…
(Głos z sali: A moi się umawiali.)
Dlatego pan mówi inaczej.
(Senator Jerzy Fedorowicz: I dlatego ja rządzę
w Senacie.)
Ja panu nie każę reprezentować moich poglądów. Ja reprezentuję swoje poglądy. Jestem
Polakiem i mam polskie obowiązki – to jest podstawowa ratio legis mojego działania jako polityka.
Proszę państwa, to są wbrew pozorom bardzo
ważne zagadnienia, zagadnienia przyszłości i zagadnienia pryncypialne, bo dotyczące suwerenności państwa polskiego. Jeszcze raz to podkreślam:
toczymy w tym momencie walkę również o suwerenność państwa polskiego.
Przechodzę już do szczegółów tych ustaw. Ja nie
mogę zgodzić się na to, co próbuje od wielu lat forsować zarówno praktyka prawnicza, poszczególne
korporacje wsparte doktryną prawniczą… Bo przecież to nie jest tak, że jak tutaj mamy sympozjum
profesorów prawa, to oni są obiektywni i niezależni, jak państwo często mówicie. Oni w większości
– jeśli nie w 100% – są członkami tych korporacji.
Ja nie znam profesora prawa, który równocześnie
nie byłby byłym czy obecnym sędzią, adwokatem
czy radą prawnym. Tak więc z tą niezależnością
i z tym autorytetem też nie przesadzajmy. W jakimś sensie działają oni tutaj we własnym interesie i we własnej sprawie. Dlatego nie może być
też tak, że władza sądownicza będzie przynosić
parlamentom gotowe rozwiązania, gotowe ustawy, a my je będziemy na ślepo przyklepywać, mówiąc: tak, wy jesteście wybitnymi prawnikami,
my w zasadzie nie mamy tutaj żadnego pola manewru. A tak to czasem wygląda. Kiedy ja słyszę
te manifesty prof. Matczaka, prof. Chmaja… No,
przecież one są wręcz aroganckie, one są lekceważące w stosunku do wolnej, suwerennej władzy ustawodawczej. Na to też nie ma zgody. My
kształtujemy prawo, a podstawowa zasada jest
taka, że nikt nie może kształtować prawa, które
jego dotyczy. I tak samo sędziowie chyba najlepiej
powinni wiedzieć, że nie mogą być sędziami we
własnej sprawie, że od czasu do czasu pewne ściśle określone aspekty funkcjonowania władzy sądowniczej muszą być pod kontrolą społeczną, pod
kontrolą narodu. A pod kontrolą narodu mogą być
tylko i wyłącznie w ten sposób, że będą albo pod
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kontrolą władzy ustawodawczej, albo pod kontrolą
władzy wykonawczej.
Kiedy państwo kwestionujecie ostateczność i,
że tak powiem, jednolitość decyzji prezydenta dotyczącej tego, kto jest sędzią, a kto nie jest sędzią…
No, państwo nie dostrzegacie, że ta decyzja prezydenta ma właśnie charakter kontrolny. I w konstytucji właśnie o to chodziło, żeby to prezydent
ostatecznie decydował, kto jest sędzią, a kto nie jest
sędzią, bo taka jest jego wyłączna, konstytucyjna
prerogatywa. Sędziowie mówią: nie, my musimy
mieć prawo do decydowania o tym, kto jest sędzią,
a kto nie jest sędzią, w interesie narodu. No, przecież to jest demagogia. A ponadto jest to sprzeczne
z polskim prawem.
I wreszcie ostatnia kwestia. Każdy system, czy
to władzy, czy to jakiejkolwiek organizacji, korporacji, gdyby został ukształtowany w taki sposób, w jaki próbuje się ukształtować sądownictwo,
prędzej czy później by się spatologizował i zdemoralizował. Nie może być tak, że istnieje jakaś wyjęta część władzy państwowej, na którą nikt nie ma
wpływu. A tak w rzeczywistości funkcjonuje polskie sądownictwo. Mówiłem o tym wielokrotnie.
Ono samo się wybiera, samo się awansuje, samo
się nagradza, praktycznie w ogóle się nie dyscyplinuje. Bo te zaklęcia sędziów mówiących tutaj o tym,
że sądownictwo dyscyplinarne funkcjonuje, są, delikatnie mówiąc, nieścisłe. Tak więc mamy prawo
– jeszcze raz to podkreślam – ukształtować tę gałąź, tę dziedzinę władzy tak, ażeby służyła polskiemu narodowi, ażeby odzwierciedlała mechanizm
równoważenia się władz, przenikania się władz.
I mamy, jako Polska, prawo korzystać z naszej suwerenności, której nikt w tej sferze nam nie odebrał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Pani senator Lidia Staroń.
Przypominam, Pani Senator, że teraz ma pani
5 minut.
SENATOR
LIDIA STAROŃ
Dziękuję bardzo.
Postaram się szybko…

Rozmowa prezesa z innym sędzią: „Jarku, czy
mogę nadużyć twojej uprzejmości”…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę obniżyć mikrofon, ja nie słyszę.)
A. To poproszę czas od nowa, że tak powiem.
Już dobrze?
Jeszcze raz. Rozmowa prezesa z innym sędzią:
„Jarku, czy mogę nadużyć twojej uprzejmości, konkretnie twojego przełożonego, żeby do tego Sądu
Rejestrowego…”. Na to sędzia: „Dobra”.
Inny fragment rozmowy sędziego i prezesa:
„Jarku, chcę się poradzić, bo dzisiaj przyszedł pozew, czyli ta Staroniowa… i znów zaskarżyli walne,
rozumiesz. No, i praktycznie te same dokumenty
sąd chce, co prokuratura, i wyznaczył już termin
sprawy. I prokuratura chce, chce CBŚ, to, co mówiłem”. Na co sędzia: „A to CBŚ-owi się napisze
dosłownie takie pismo, że wyjątkowym zbiegiem
okoliczności w związku z wniesieniem sprawy
z powództwa cywilnego akurat te same dokumenty w postępowaniu karnym CBŚ i my przedkładamy
na polecenie sądu na rozprawę, która się ma odbyć
7 października”. Dalej, w rozmowie z sędzią, prezes
informuje o niszczeniu dokumentów: „Ale ja te listy
obecności kazałem skasować, żeby nikogo nie dręczyło. I koniec, nie mam”. W innej rozmowie prezes
informuje sędziego: „Pan komendant oddaje mieszkanie. Dzisiaj podanie wpłynęło, podanie, że rezygnuje. Z dniem 1 października oddaje. I ja będę miał
klucze. I dam ci te klucze”. Czy była to jednak bezinteresowna przysługa? Bo w dalszej części rozmowy
pada: „Jarku, pilnuj”. Zaś sędzia zapewnia: „Oni za
2 miesiące nie wezmą tych dokumentów…” – tych,
o których mówili – „…z sądu. A sąd im w ogóle nie
wyda. Wiesz o tym”. A na przykład z prokuratorem
rozmawia tak: „Ściskam…”. To mówi prokurator:
„Ściskam cię. Wszystko jest w najlepszym porządku. Kontroluję to. Trzymaj się”.
Te, że tak powiem, rozmowy przeczytał prezes Zabłocki, który był wczoraj, i mówił: skandal.
I co z tego? Te osoby nie poniosły żadnej odpowiedzialności, niektórzy nawet osiągnęli awans zawodowy. I te osoby zamieszkały w atrakcyjnych
mieszkaniach wybudowanych przez spółdzielnie. Osoby z tych rozmów, te, które są właśnie
na tych nagraniach, są dzisiaj kierownikami katedr na uniwersytecie, i karnych, i cywilnych.
Tak to wygląda. Tak więc ci sędziowie są dzisiaj nauczycielami studentów prawa, są – gdyby to ująć
słowami prof. Matczaka – lekarzami. A ta choroba
jest ciężka i wydaje się bardzo zakaźna. Nazywa
się „bezkarność”. Nie można spłycać dyskusji
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o niezawisłości i sprowadzać jej tylko do niezależności od władzy ustawodawczej i wykonawczej, pomijając zawisłość od innych osób i grup interesów
faktycznie dzierżących określoną władzę, dysponujących pieniędzmi i wpływami.
Czy nowela narusza trójpodział władzy, niezależność sędziów wydających wyroki od władzy
ustawodawczej, wykonawczej? Ani ustawodawca,
ani władza wykonawcza nie może ingerować w wydawane rozstrzygnięcia sądów. To się nie może
zmienić i wydaje się, że się nie zmienia. Zarazem
jednak piętnowane mają być przypadki świadczące o braku tej niezależności u niektórych sędziów.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Pani Senator, jeszcze minutka.)
Dobrze.
Obecność takich osób w wymiarze sprawiedliwości jest bowiem nie do pogodzenia z zasadą niezależności sądów i niezawisłości sędziów.
Niezawisłość, niezależność dotyczy zawsze rozpoznawania konkretnej sprawy. Oznacza wolność
sędziego od zewnętrznych nacisków, ale to nie jest
to samo co bezkarność. To nie jest to samo co bezkarność. Brak jakiejkolwiek odpowiedzialności za
wydawane orzeczenia. A w sądach nie powinno
chodzić tylko o wyroki, ale – o sprawiedliwość.
Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo pana senatora Krzysztofa Mroza.
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Pani Marszałek! Szanowne Panie! Szanowni
Panowie Senatorowie!
Przez wiele godzin się przysłuchiwałem…
No, nawet nie przez wiele godzin, bo przez kilka
dni debatujemy o tej ustawie. I powiem szczerze,
że nawet pewna histeria jest rozpętywana w związku z tą ustawą. Choćby nazwa „ustawa kagańcowa”,
hasła: koniec demokracji, zamach na demokrację, na praworządność, na niezależność sądów…
Ja z wykształcenia nie jestem prawnikiem, jestem ekonomistą, ale mam kilka refleksji, którymi pozwoliłbym sobie z państwem się podzielić,
z uwagi na to, że tak samo jestem za praworządnością, za tym, aby w Polsce była demokracja.

Nie podzielam tych wszystkich krytycznych uwag,
które pod adresem tej ustawy są formułowane.
Pierwsza kwestia. Nie było jakby pewną intencją, pewnym zamiarem wnoszenie tej ustawy.
Ta ustawa jest efektem, jest reakcją na to, co się
dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Skoro państwo mówicie, że jest to ustawa kagańcowa, to ja
powiem, Szanowni Państwo, już pomijając pewną nieeleganckość tego sformułowania, że to jest
ustawa ratunkowa. Jest to ustawa ratunkowa w tym
sensie, że ratujemy wymiar sprawiedliwości przed
całkowitym chaosem i przed całkowitą degrengoladą, która nam grozi, jeżeli my tej ustawy nie
przyjmiemy. Chodzi o to, Szanowni Państwo, że
zapadają coraz bardziej kuriozalne orzeczenia sądów, podważające legalność sędziów. Pamiętajmy,
że obecna Krajowa Rada Sądownictwa powołała lub
awansowała ok. 700 sędziów w Polsce. Ci sędziowie
wydali pewnie kilka tysięcy, jeśli nie więcej, orzeczeń różnego rodzaju, różnego typu. Jeżeli dzisiaj
dopuścimy do sytuacji, w której każdy sędzia sądu
rejonowego, okręgowego czy apelacyjnego będzie
mógł podważać te wyroki, to mamy chaos prawny
na taką skalę, jakiej nie było w Polsce od okresu
powojennego.
Nie może być tak, Szanowni Państwo, że dzisiaj
sędziowie różnych typów sądów będą podważali uprawnienia konstytucyjne, które są przypisane w konstytucji wprost prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej odnośnie do powoływania sądów. Nie możemy się godzić na to, aby wyrywkowo,
na podstawie jednego zdania orzeczenia TSUE budować całą konstrukcję prawną podważającą KRS,
podważającą Izbę Dyscyplinarną czy izbę spraw
publicznych Sądu Najwyższego, bo zafundujemy
sobie pewnego rodzaju chaos prawny. Nie możemy się zgodzić z tym, że za 2–3 miesiące będziemy
mieli problem z wyborem nowego prezesa Sądu
Najwyższego, bo w sposób naturalny, że tak powiem, kończy się kadencja pani prezes Gersdorf.
Nie możemy się godzić z tym, że część sędziów powołanych do Sądu Najwyższego jest bojkotowana,
niedopuszczana do orzekania. To wszystko dzieje się dzisiaj w wymiarze sprawiedliwości, a ta
ustawa generalnie próbuje zapanować nad tym
chaosem, który nam grozi w wymiarze sprawiedliwości. To jest pierwsza kwestia.
Druga kwestia czy druga uwaga, druga myśl jest
taka. Mówimy tutaj o niezawisłości, niezależności
sędziów. Ja też jestem zwolennikiem niezawisłości i niezależności sędziów. Nie ma dzisiaj żadnej
przesłanki… żadnej sytuacji, w której jakikolwiek
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polityk PiS, poseł, senator, minister, nie wiem kto,
premier, prezes, nakazywałby sędziom wydawanie jakichkolwiek orzeczeń, wpływałby na te orzeczenia. Ja bym nie chciał być złośliwy, bo mówimy
o sprawach bardzo istotnych, bardzo ważnych, ale
to z tamtej strony, ze strony państwa, z tych podsłuchanych taśm, wypowiedzi, słychać było, jak to
niektórzy czują się bezpiecznie, jak to sądy niby nie
mogą czy nie będą wydawały określonych wyroków,
nawet niektórzy politycy Platformy Obywatelskiej
gwarantowali, że sądy pewnego orzeczenia nie wydadzą, pewnej sprawy nie rozpatrzą w określonym
terminie. Nigdy nie było takiego przypadku, aby na
jakiegokolwiek sędziego obecnie rządzący, obecna
władza wywierała jakąkolwiek presję. Proszę mi
wierzyć. Gdyby był choćby 1 taki przypadek, to myślę, że tą sprawą zajęłaby się Rada Bezpieczeństwa
ONZ, bo już byście to upublicznili. Nie ma takiego
przypadku.
Niezawisłość i niezależność sędziów jest zagwarantowana w konstytucji i ona generalnie wynika
z tej dożywotności, że tak powiem, roli sędziego.
I ona, Szanowni Państwo, u nas, w polskim wymiarze sprawiedliwości, po tych doświadczeniach peerelowskich, komunistycznych sądów,
jest jakby wyjątkowa. Gdy ja dzisiaj słyszę wypowiedzi przedstawicieli różnych krajów, których
zaprosił pan marszałek, oceniających tę ustawę…
Jak o niezawisłości i niezależności mają mówić
choćby przedstawiciele wymiaru sprawiedliwości
Francji, gdzie sędzia może być członkiem partii
politycznej? I to wam się podoba? No, generalnie, Pani Senator Zdrojewska, nie ma czegoś takiego w Polsce i bardzo dobrze, że czegoś takiego
nie ma. Żaden sędzia nie podlega drodze partyjnej,
ani przewodniczącemu Schetynie, ani prezesowi
Jarosławowi Kaczyńskiemu. A we Francji to jest.
We Francji powoływanie przez organy polityczne…
Na przykładzie Niemiec, gdzie jest bardzo silny
czynnik polityczny podczas powoływania sędziów,
też w ramach pewnej procedury… Oczywiście możemy dzisiaj dyskutować nad różnymi szczegółowymi rozwiązaniami, także w tej ustawie. Ale co
państwo proponujecie? Państwo proponujecie,
abyśmy całkowicie zablokowali orzecznictwo dyscyplinarne w stosunku do sędziów. No a co będzie
w sytuacji, gdy my zablokujemy możliwość orzekania przez Izbę Dyscyplinarną, a jakiś sędzia, to się
może przecież zdarzyć, będzie jechał po pijanemu,
coś ukradnie. Ja nie mówię… Będzie jakiś incydentalny przypadek, no i nie będziemy mogli w żaden
sposób reagować. Tak? Wypowiedź sędziego Sądu

Najwyższego, pana Laskowskiego, który mówi:
no jakaś tam inna izba będzie to rozpatrywała…
Na jakiej podstawie prawnej? To będzie na takiej
zasadzie, że pani prezes będzie sobie chodziła między izbami i mówiła: ten sędzia może rozpatrywać
tę sprawę, ten w ogóle nie może rozpatrywać itd.?
Może pani prezes będzie jednoosobowo podejmowała decyzję…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Państwo, proszę o spokój na sali.)
A więc nie przesadzajmy z tym, że my wprowadzamy jakieś rozwiązania, które są całkowicie sprzeczne z rozwiązaniami funkcjonującymi
w Unii Europejskiej. Ja bym nie chciał… Jak to
mówił jeden z polityków europejskich, gdy myśmy inną ustawę prawniczą, nomen omen o powoływaniu sędziów do KRS… Gdy przywoływano
pewne przykłady niemieckie, to jeden z polityków
niemieckich powiedział: „Ale wam wolno mniej,
bo u was ta kultura polityczna, ta demokracja polityczna jest mniejsza, i nawet jeśli u nas jest ten
czynnik polityczny… No, to jest zupełnie inny poziom”. Polska nie jest w Unii Europejskiej krajem
drugiej kategorii. Uważam, że nasze rozwiązania
i kultura polityczna oraz kultura prawna wcale nie
są gorsze od tego, co się dzieje w Niemczech, i nie
chciałbym, abyśmy byli tak pouczani.
I ostatnia uwaga, bardziej polityczna. Szanowni
Państwo, niestety realizujecie tę słynną zasadę
„ulica i zagranica”.
(Głos z sali: O Jezus…)
Tak, o Jezus! To jest bardzo przykre. Element
„ulica” się nie sprawdził. Ludzie naprawdę
oczekują…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, 10 minut.)
To proszę o drugi głos, za jednym zamachem.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Ale w tym momencie minęło 10 minut.)
Tak.
„Ulica i zagranica”. Ludzie tego nie popierają,
ludzie nie popierają tego, co się dzieje w wymiarze sprawiedliwości, i oczywiście oczekują zmian.
I my…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, bardzo proszę, minęło 10 minut.
Drugi głos dopiero po wszystkich innych, tak że…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Chce – to mu
dodać od razu…)
(Głos z sali: Nie, nie.)
Dobra. Dziękuję.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę, pan senator Marek Komorowski, 5 minut, drugie wystąpienie.
SENATOR
MAREK KOMOROWSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Są dwie kwestie, o których nie zdążyłem powiedzieć w ciągu poprzednich 10 minut, więc pozwolę
sobie o tym powiedzieć w czasie tych 5 minut.
Państwo powołują się na opinię Komisji Weneckiej. No ale zastanówmy się. Wczoraj rzecznik praw
obywatelskich na pytanie zadane wprost, zresztą
było ono stawiane też w mediach, powiedział tak…
Przedstawił negatywną opinię Komisji Weneckiej.
Pani pierwsza prezes Sądu Najwyższego najprawdopodobniej też przedstawiła negatywną opinię
Komisji Weneckiej. Osoby, z którymi spotkała się
Komisja Wenecka, zapewne również przedstawiły
negatywną opinię, bo o ile wiem, chyba nie było innych spotkań. A więc jaka ta opinia komisji miała
być? Ja bym uważał… Tak się zastanawiałem: gdybym był członkiem Komisji Weneckiej, pojechał
gdzieś do jakiegoś państwa na 2 dni i miał wydać
opinię, to na czym bym bazował? Może na opiniach
prezesa Sądu Najwyższego, rzecznika, innych organów… Jeżeli wszędzie są przedstawiane opinie
negatywne, to trudno sobie wyobrazić, żeby opinia Komisji Weneckiej była inna. W sądownictwie,
w świecie prawniczym mamy Temidę, uosobienie
sprawiedliwości – ma zakryte oczy, w jednej ręce
trzyma miecz, w drugiej wagę z dwiema szalami,
na której waży zło i dobro. Ja oczekiwałbym – nie
tylko w samym sądownictwie, ale również w kontekście tych opinii – rozważenia wszystkich argumentów, a nie patrzenia tylko w jedną stronę. Jak
ktoś patrzy tylko w jedną stronę, to nie ma mowy
o rzetelnej opinii.
I druga kwestia. Wczoraj w mediach usłyszałem fragment, nie całość, wystąpienia pana marszałka Grodzkiego – to było chyba przed Senatem
– który do ludzi zebranych mówił, że będzie bronił
cywilizacji zachodniej. I mnie ucieszyło, zadowoliło… Może w trakcie sprawowania tego mandatu
będę do tego – oby nie – wracał. No ale co to jest
cywilizacja zachodnia? Tak powiedział w obecności mediów, że cywilizacji zachodniej będziemy

bronili. Cywilizacja zachodnia to jest cywilizacja
łacińska. Tak? Przypomnę tylko, że ona jest oparta
na filozofii greckiej, rzymskim prawie i etyce
chrześcijańskiej, a etyka chrześcijańska według
Starego Testamentu to jest Dekalog, a według
Nowego Testamentu to przykazanie miłości i 8 błogosławieństw. I mam nadzieję, że takiej cywilizacji
zachodniej pan marszałek Grodzki będzie bronił.
Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, na liście są jeszcze tylko
2 osoby: pan senator Krzysztof Mróz i pan senator Marek Borowski. Jeżeli ktoś z państwa chciałby
jeszcze zabrać głos, to proszę się zgłaszać, ponieważ niedługo zamkniemy listę mówców.
Proszę bardzo, pan senator Krzysztof Mróz.
Ponownie, 5 minut.
SENATOR
KRZYSZTOF MRÓZ
Kontynuując, Pani Marszałek, Szanowne Koleżanki i Koledzy, pewną myśl, która tutaj może
nie wszystkim się podoba, dotyczącą ulicy i zagranicy… Ludzie dzisiaj potrzebują – i oczekują – naprawy wymiaru sprawiedliwości. I szkoda, że do
tej pory z państwa strony żadne merytoryczne rozwiązania nie zostały przedstawione.
(Senator Leszek Czarnobaj: Z waszej…)
Panie Senatorze, naprawdę, proszę wierzyć, że
tych ustaw – nowelizacji, nowych ustaw – myśmy
już wiele uchwalili. Myślę, że będziemy kontynuowali reformę wymiaru sprawiedliwości, bo takie
jest oczekiwanie społeczne. Sami państwo wiecie,
bo to wynika z sondaży i frekwencji tych wszystkich
marszy i manifestacji, że ludzie tych reform oczekują. Trzeba włączyć się w reformowanie wymiaru
sprawiedliwości na poziomie merytorycznym, a nie
na poziomie całkowitej negacji każdej propozycji
i każdego rozwiązania, które proponujemy.
Druga sprawa, kwestia zagranicy. Szanowni
Państwo, czym jest – o tym też mówił pan senator Marek Pęk – Komisja Wenecka? To ciało całkowicie martwe, ożywione de facto tą jedyną rzeczą
dzisiaj w Polsce, które przyjeżdża i wydaje opinię
po 2-dniowej wizycie. Jaką mamy dzisiaj sytuację?
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Jeszcze nie zakończyliśmy procesu legislacyjnego,
jeszcze prawo nie weszło w życie, a już dzisiaj próbuje się z zagranicy to prawo blokować. Czy jeżeli
we Francji trwa proces legislacyjny, to francuscy
deputowani lecą do Brukseli i skarżą się na francuski rząd, na większość, na prezydenta Macrona, że
chce przygotować określone rozwiązania prawne?
Proszę mi wierzyć, sami zresztą wiecie – patrzę tutaj na pana senatora Ujazdowskiego, który w materii prawa francuskiego jest wybitnym specjalistą
– że tam nikomu do głowy nie przyjdzie, aby
skarżyć się na swoje państwo i to jeszcze w trakcie trwającego procesu legislacyjnego. Oczywiście
w ramach przepisów każde prawo podlega ocenie,
także w jakimś zakresie trybunału europejskiego. Nomen omen, nie pamiętam, czy to chodziło
o sędziego Tuleyę – tu mogę się mylić, robię zastrzeżenie – ale właśnie Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej na pytania dotyczące jednego z polskich sądów, chyba te pytania zadał pan
sędzia Tuleya, powiedział już, że taka masowość
wysyłania i pytania TSUE o wszystko została zakwestionowana przez TSUE, bo tylko w wyjątkowych sytuacjach można się zwracać do Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A myśmy dzisiaj już rozpętali taką histerię, że de facto wisimy
na tych organizacjach międzynarodowych, czego
nie ma w żadnym innym kraju Unii Europejskiej.
Żaden kraj, żadni sędziowie tak masowo nie występują o opinie w każdej sprawie… Już nie mówiąc o tym, co wyprawia opozycja, która tam biega
i wszędzie tylko się na Polskę skarży.
Ja bym zapraszał państwa do merytorycznego włączenia się w reformę wymiaru sprawiedliwości, do przedstawienia konkretnych propozycji
ulepszających wymiar sprawiedliwości, bo takie
jest oczekiwanie społeczne, co potwierdza choćby
wynik wyborów Prawa i Sprawiedliwości – dostaliśmy mandat na kolejne 4 lata rządów. Te zmiany,
które wprowadzamy, m.in. w wymiarze sprawiedliwości, zostały ocenione przez suwerena i Polacy
powiedzieli: tak, prosimy kontynuować te reformy.
Myślę, że powinniście się państwo włączyć
w ten mechanizm naprawy, a nie wspierać działania, które mają na celu całkowitą anarchię wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Dziękuję, Pani
Marszałek.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję panu.

Do wypowiedzi zgłosili się jeszcze dwaj senatorowie, pan senator Marek Borowski na 5 minut
i pan Kazimierz Michał Ujazdowski.
Zamykam listę osób biorących udział w dyskusji.
SENATOR
MAREK BOROWSKI
Dziękuję, Pani Marszałek.
No, nazbierało się trochę w ostatnich wypowiedziach. Zaczniemy od sprawy chaosu i tego, że jest
to ustawa, która ma opanować chaos, i co będzie,
jeżeli ona nie wejdzie w życie itd. Nie wiem, czy
będzie taki straszny chaos. Mieliśmy już sprawę
z asesorami w swoim czasie, którzy, że tak powiem,
byli wadliwie posadowieni i którzy też wydawali
wyroki. Państwo polskie dało sobie z tym radę.
Ale ja dam pewien przykład, proszę państwa.
Powiedzmy sobie, że rząd jakiegoś kraju, jego parlament decyduje o obcięciu emerytur o połowę.
Emeryci zaczynają protestować, wychodzą na ulicę. Miliony emerytów blokują jezdnie, nie można
się poruszać, ludzie nie mogą dojść do pracy itd.
Rząd wnosi do parlamentu ustawę, która zaostrza
kary: każdy, kto będzie blokował, będzie siedział
10 lat w więzieniu. I teraz pytam: czy państwo byście zagłosowali za taką ustawą? Bardzo wątpię.
Byście powiedzieli: niech rząd rozwiąże ten problem, a nie nas zmusza do dalszego dyscyplinowania, zaostrzania prawa, karania ludzi itd. I to jest
właśnie taki przypadek. Wy nas stawiacie przed
takim moralnym hazardem – moral hazard to się
nazywa – mówiąc: bo jak nie, to będzie chaos.
Po pierwsze, proszę państwa, nie będzie chaosu. Po drugie, skoro chcieliście go uniknąć, to po
wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE, a już na
pewno po wyroku Sądu Najwyższego z 5 grudnia
powinniście natychmiast zapowiedzieć, że podejmiecie działania naprawcze. Nie zrobiliście tego
i dalej nie chcecie tego zrobić, a chcecie, żebyśmy
głosowali za taką ustawą, bo będzie chaos. A wy
będziecie kontynuowali waszą deformę systemu
sprawiedliwości i systemu sądowniczego.
(Głos z sali: W ogóle ich nie było.)
Dlaczego deformę? Tu nawiązuję częściowo
do wypowiedzi pani senator Staroń. Pani senator Staroń jest niezwykle zasłużoną działaczką
na rzecz sprawiedliwości. To trzeba jej absolutnie oddać. I u niej się skupia bardzo wiele takich
przypadków. No tak, tylko co się działo przez
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– wiele osób o tym mówiło – te 5 lat? Na czym miały
te reformy polegać? Jest dłużej i jest drożej. Tak
to wygląda po 4,5 roku działania. Nic się nie poprawiło w tych sprawach. Więc, proszę państwa, zapędziliście się po prostu, zagoniliście się. I powiem
wam, kto was zagonił. Zagonił was pan Zbigniew
Ziobro, który nie pierwszy raz wsadza Prawo
i Sprawiedliwość na minę. Czy mam przypomnieć
ustawę o IPN, o Sądzie Najwyższym, z których się
trzeba było częściowo wycofywać? Teraz jest kolejna, która idzie na zwarcie z Unią Europejską,
która idzie na zwarcie z sędziami, ze wszystkimi
środowiskami prawniczymi. Trzeba się opamiętać.
Teraz następna sprawa. Pana senatora Pęka
chyba nie było wtedy, jak ja to mówiłem, a może
nie do końca do niego to dotarło. Wtedy, kiedy dziwiłem się, że takie osoby – tu wymieniłem m.in.
senatora Pęka – były gotowe głosować za tą ustawą,
popierać ją itd. Miałem na myśli przede wszystkim
ustawę o Krajowej Radzie Sądownictwa. Ja omówiłem tę ustawę szczegółowo, powiedziałem, jak
byli wybierani członkowie tej KRS. Dzisiaj to wiemy z całą pewnością. I w związku z tym, skoro tak
byli wybierani, to zwyczajnie kompromituje to cały
ten system. I nie ma co tutaj powoływać się na suwerenność, na jakieś obce ingerencje itd. Spójrzmy
tu, w swoje gniazdo, jak to wyglądało.
Wreszcie pan senator Pęk również…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, jeszcze minutka. Dobrze?)
…bardzo długo podnosił tutaj sprawy właśnie
suwerenności, sądokracji i tego, że trzeba wszystko
zmienić. Proszę państwa, przecież to, co się zmienia, to jest wymiana jednych na drugich, tu nic więcej nie ma. Pytanie: czy gorszych na lepszych? Jak
popatrzymy na niektórych członków, którzy poszli
do Trybunału Konstytucyjnego, którzy poszli do
Krajowej Rady Sądownictwa, to myślę, że jednak
na gorszych. A więc nie mówmy tutaj o reformie,
mówmy o personalnej wymianie, przy tym robionej z nieznanych bliżej powodów. Jedyny powód,
który się nasuwa, to ten, że minister sprawiedliwości chce mieć po prostu na to wszystko wpływ.
I wreszcie ostatnia sprawa. Było tu podnoszone – m.in. przez senatora Czerwińskiego, ale nie
tylko – to, w jaki sposób można zakwestionować
niezawisłość sędziego. Jak? No, trzeba patrzeć na
jego wyroki, w ogóle na niego trzeba popatrzeć,
na to, jak on wygląda. Nie, proszę państwa, przecież liczy się również to, kto go powołał, to znaczy
w jakim trybie która instytucja go powoływała, czy
ta instytucja była prawidłowo umocowana, czy ta

instytucja daje gwarancje niezależności, a nie tylko
to, że jest już sędzią i na pewno jest wewnętrznie
niezawisły.
I już ostatnie zdanie, do pana senatora Mroza.
Panie Senatorze, powołujecie się na kraje zachodnie itd. Mówicie, że nikt we Francji nie leci do
Komisji Weneckiej. No, nie leci, bo nikt tam tak
brutalnie nie łamie własnej konstytucji…
(Senator Sławomir Rybicki: Dokładnie.)
…i nie łamie wartości europejskich. To Polska,
niestety, stała się takim krajem. W związku z tym
te instytucje reagują. I proszę ich nie traktować
jako obcych, bo to są nasze instytucje, jesteśmy ich
członkami. A tak na marginesie: przecież to nikt
inny jak działacze PiS, politycy PiS w Parlamencie
Europejskim parę lat temu wołali o to, żeby Parlament zainterweniował w sprawie rzekomo sfałszowanych wyborów, a także w sprawie tego,
że dyrektor ojciec Rydzyk nie dostał częstotliwości.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Dziękuję…)
Czyli wtedy Unia Europejska była dobra, teraz
jest zła. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję
bardzo.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska:
Brawo.)
Pan senator Kazimierz Michał Ujazdowski
– 5 minut.
(Senator Robert Mamątow: O 2 minuty…
Na pewno gdyby mówił ktoś z PiS, to pani by
przerwała.)
Nie, po 5 minut.
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Panie
Senatorze, poprzednio mówiłem 6 minut, mając
10. Ale dobrze.)
Bardzo proszę o spokój, Panie Senatorze.
SENATOR
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chcę odwołać się do tej wrażliwości, która, jak rozumiem, jakoś jest udziałem kolegów ze Zjednoczonej Prawicy, a przynajmniej
udziałem ich części, mianowicie do wrażliwości
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centroprawicowej, bo ona przecież jest starsza niż
Prawo i Sprawiedliwość, ona określała życie wielu z was. Tak? I to jest wrażliwość, która szanowała państwo jako dobro wspólne i cechowała się
bardzo wysokim stopniem zaufania. Na pewno
tak było w czasach AWS. Nikomu nie przychodziło do głowy, żeby budować ustrój polityczny oparty na powszechnej nieufności. Część was w tym
uczestniczyła. Ja też uczestniczyłem, byłem ministrem w czasie Akcji Wyborczej Solidarność.
Są senatorowie Zjednoczonej Prawicy, którzy pełnili funkcje w ciałach rządowych bez względu na
koalicję, i respektowali zasady, które teraz zostały
zupełnie zniszczone. Warto o tym pamiętać. Tak?
Warto pamiętać o tym, że uczestniczyliśmy w takich doświadczeniach publicznych, które są całkowicie sprzeczne z obecną polityką. Bo ona nie
jest centroprawicowa. To jest po prostu polityka
o charakterze nadzwyczajnym, której regułą jest
powszechna nieufność do wszystkich. I to wszystko się rozpadnie, wszystko się rozpadnie po utracie
władzy przez Jarosława Kaczyńskiego. Bo tu nie ma
nowych zasad, nowej kultury prawnej, ludzi, którzy
się biją o nową interpretację prawa. Jest grupa ludzi
nastawionych na bezwzględny awans w czasie tej
władzy. To wszystko się rozpierzchnie, będziemy
naprawiać szkody po paru, po kilku latach.
Warto to wziąć pod uwagę, że to jest coś nadzwyczajnego także z punktu widzenia waszej historii. Ja bym od śp. Wiesława Chrzanowskiego nigdy
nie usłyszał słów aprobaty dla takiej polityki, a był
to człowiek prawicy i wielu kolegów, którzy zaczęli
działalność w Solidarności, zanim powstało Prawo
i Sprawiedliwość… I z tym się wiąże także kwestia
patriotyzmu państwowego – to mówię do pana senatora Pęka.
Współczesne państwa są zorganizowane tak,
że bez niezależnego trybunału konstytucyjnego nie ma możliwości ochrony i promocji podmiotowości krajowego porządku prawnego
w Unii Europejskiej. Nie ma. Mieliśmy Trybunał
Konstytucyjny szanowany w regionie, trybunał,
który manifestował konsensus aksjologiczny,
bo jeszcze jesienią 2015 r. wydał orzeczenie chroniące klauzulę sumienia. I to zostało zupełnie
zniszczone. Dlaczego Niemcy i Francuzi są w innej sytuacji? Bo mają silne, niezależne trybunały konstytucyjne, które we współczesnym świecie
są nieodzownym elementem dialogu europejskiego i ochrony podmiotowości porządku prawnego. Nie będzie ochrony podmiotowości polskiego
porządku prawnego bez niezależnego Trybunału

Konstytucyjnego. Nie zrobi tego w pojedynkę wiceminister sprawiedliwości…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, jeszcze minutka.)
Weźcie państwo te argumenty pod uwagę. Bo
nie ma najmniejszej wątpliwości, sądownictwo
było obciążone wieloma słabościami przed 2015 r.,
ale nie sposób zreformować sądownictwa z korzyścią dla obywateli, pozbawiając go niezależności.
To jest po prostu niemożliwe. Weźcie to państwo
pod uwagę przy podejmowaniu ostatecznych decyzji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Jak mówiłam, lista mówców jest zamknięta.
Pan senator Marek Pęk chciał sprostować.
Panie Senatorze…
SENATOR
MAREK PĘK
Tak, już podchodzę.
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja myślałem, że lista mówców jest jeszcze
otwarta, i chciałem zabrać głos, wykorzystując
5 minut, więc już nie zabiorę… Ale, Panie Senatorze
Ujazdowski, powiem panu tylko tyle, że… Bo pan
powiedział, że niezależny trybunał konstytucyjny jest warunkiem… jakby standardem Unii
Europejskiej, ażeby móc mówić o tym, że państwo
jest demokratyczne…
(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Nie,
nie, w polskiej tradycji konstytucyjnej.)
…Aha, w polskiej tradycji konstytucyjnej.
No, ale powiem panu też, że w tradycji europejskiej jest tak, że jest wiele takich państw, które
w ogóle nie mają trybunału konstytucyjnego, i tam
zupełnie nie ma mowy o tym, że nie są demokratyczne czy nie są sprawiedliwe. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Informuję, że dyskusja została zamknięta, czyli… Ale jeszcze dla porządku informuję, że senatorowie Józef Zając, Robert Mamątow, Jerzy Wcisła,
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Władysław Komarnicki złożyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.
Informuję również, że wnioski o charakterze
legislacyjnym na piśmie złożył senator Józef Zając.
Zamykam dyskusję.
I widzę już, że przedstawiciel rządu chce ustosunkować się do przedstawionych wystąpień.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE SPRAWIEDLIWOŚCI
SEBASTIAN KALETA
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie będę się odnosił szczegółowo do wszystkich kluczowych kwestii, które były podejmowane
wczoraj, zarówno przez pana prezesa Zabłockiego,
pana rzecznika Bodnara, jak i państwa senatorów
podczas dyskusji, z tego powodu, że w przypadku wielu wystąpień można odnieść wrażenie, że
przez występujących przemawiała fałszywa troska.
Fałszywa troska rzekomo o obywatela. Tylko że tak
naprawdę, jeśli przyjrzymy się szczegółom, zobaczymy, że nie jest to troska o obywatela, ale troska
tylko i wyłącznie o utrzymanie wpływów sędziów
na kształtowanie sądownictwa, o utrzymanie wpływu sędziów na to, jak kształtowane są sądy dyscyplinarne, utrzymanie tak naprawdę wszystkiego
tak, jak było. Zresztą nawet ten złożony projekt,
o którym była niedawno mowa na konferencji prasowej, zmierza właśnie ku temu, żeby było tak, jak
było. I tej troski o obywatela, o jego sprawy podczas
tych przemówień nie było widać w słowach pana
prezesa Zabłockiego czy pana rzecznika Bodnara,
tylko w słowach pani senator Lidii Staroń, która
przedstawiła kilka, zaledwie kilka z wielu spraw,
w których interweniowała przez lata, spraw, w których ludzie byli po prostu pokrzywdzeni przez to,
jak funkcjonowało polskie sądownictwo.
I teraz odniosę się bardziej szczegółowo do tego,
dlaczego jest to fałszywa troska o obywatela. Pragnę
przypomnieć to, co mówił pan prezes Zabłocki:
że nie chodzi o status sędziów, ale o trwałość orzeczeń; że KRS nie jest prawidłowa, dlatego też mogą
być kwestionowane wyroki sędziów przez nią powołanych. Tylko przypomnę: czego dotyczyły te
sprawy, które były podstawą kierowania pytań prejudycjalnych? Czy dotyczyły obywateli? Dotyczyły
pewnej kategorii obywateli, owszem – sędziów.
Pytania prejudycjalne, które stały się podstawą
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

wydania przez Trybunał Sprawiedliwości orzeczenia z listopada, to były pytania o Izbę Dyscyplinarną.
Nie były to pytania o sprawy o alimenty, o zapłatę,
o rozwód. Były to sprawy wewnętrzne, sędziowskie.
Powiem więcej: w mojej opinii część sędziów, którzy
kierowali te pytania, wręcz wzięła obywateli za zakładników. Bo jak inaczej nazwać sytuację, w której
np. w sprawie jednego z wątków gangu obcinaczy
palców pokrzywdzeni czekają na wyrok i będą czekali o wiele dłużej, ponieważ jeden z sędziów w tej
sprawie uznał, że on się boi o to, czy poniesie odpowiedzialność w Izbie Dyscyplinarnej za to, jaki
wyda wyrok, więc musi zadać pytania Trybunałowi
Sprawiedliwości. Gdzie tu jest interes obywatela?
A gdzie jest interes obywatela w działaniu sędziego
Juszczyszyna? Czy liczą się te strony? Nikt o to nie
pyta. A czy przykładowo…
Idźmy dalej w tym kierunku. O co tak naprawdę chodzi? Chodzi o Izbę Dyscyplinarną i KRS.
A czym się zajmuje Izba Dyscyplinarna? Zajmuje
się sędziami. Czy zajmuje się rozstrzyganiem sporów na tle prawa unijnego? Nie, zajmuje się tylko
i wyłącznie przewinieniami dyscyplinarnymi sędziów. Tam nie ma prawa unijnego, tam nie ma
sporów o gazociągi. A widzimy, że z tymi gazociągami w Unii różnie bywa. Ale… Pan prezes Zabłocki
tutaj przedstawił, że mamy art. 9 konstytucji. Pani
marszałek również o tym mówiła w trakcie dyskusji. Oczywiście zapominamy o kluczowym
art. 8 i art. 89, w których mówi się o źródłach prawa, gdzie konstytucja jest usytuowana najwyżej.
Ale na użytek takiej debaty, takiego wykazania, że
rzekomo są jakieś zagrożenia, zmienia się tak naprawdę siłę pojęć, zmienia się hierarchię pojęć. I to
właśnie miało miejsce podczas tej debaty, która tak
naprawdę nic nowego nie wniosła do dyskusji o tej
ustawie, która toczy się już od kilkunastu tygodni.
Ważną kwestią jest to, że, powiedziane zostało również, że wskutek tej ustawy już nie będzie
sędziów, ale urzędnicy wykonujący polecenia.
Szanowni Państwo, żebyśmy mieli jasność co do
tego, jaki był stan prawny przed złożeniem ustawy i co ustawa reguluje: ustawa reguluje tylko
1 kwestię, jeżeli chodzi o funkcjonowanie sędziów,
kwestię polegającą na tym, że… Tzn. oczywiście
tych kwestii jest więcej, ale ta kluczowa, podstawowa to jest kwestia tego, czy sędzia może mówić,
że inny sędzia nie jest sędzią. To nie jest sprowadzanie sędziów do roli urzędników. To jest odebranie sędziom prawa, które sobie uzurpują, do
decydowania, czy w Polsce rządzi konstytucja, rządzi demokracja, czy rządzi sobie sędzia rejonowy.
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Podam bardzo prosty przykład na to, do jakiego absurdu doprowadza ta logika, którą niektórzy
przyjmują dzisiaj jako konieczność stosowania
wyroków Trybunału Sprawiedliwości, obronę
demokracji, trójpodziału władzy. Wyobraźmy
sobie sytuację, że mamy sędziego, który rozpatruje sprawę i mówi tak: „Tego prawa nie szanuję,
bo ustawę uchwalił Sejm, a ważność wyborów potwierdziła izba kontroli nadzwyczajnej. I w ogóle
nie będę orzekał z tym sędzią w składzie, no bo
KRS… A Sąd Najwyższy wydał wyrok o mocy zasady prawnej, ale wziął w tym udział sędzia wybrany
przez tę KRS. To nie są sędziowie, to nie jest prezydent, to nie jest Sejm, to nie jest rząd”. I mówi tak
sobie np. każdy sędzia rejonowy w Polsce. No, jeśli
to nie jest anarchia, to czym ona jest? I ta ustawa
nie jest żadną ustawą kagańcową. Ta ustawa ratuje
nasze państwo przed wielkim chaosem, destabilizacją i anarchią.
Państwo w tych swoich wystąpieniach próbujecie wskazywać, że ta ustawa rzekomo uzależnia sędziów od rządu czy od władzy wykonawczej. W tej
ustawie nie ma żadnego – podkreślam: żadnego
– nowego uprawnienia, które przysługiwałoby ministrowi sprawiedliwości. Zresztą o uprawnieniach
ministra sprawiedliwości i przekłamaniach na ten
temat, które padały podczas tej dyskusji, powiem
później.
Kolejne kłamstwo: ta ustawa zabroni sędziom
zadawania pytań prejudycjalnych Trybunałowi
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ja czasami
mam wrażenie, że do niektórych przedstawicieli
opozycji można mówić jak do ściany. Ustawa mówi
wyraźnie… Zresztą ten przepis, który w ogóle budził wątpliwości – my nie chcieliśmy, żeby tak to
było interpretowane, nie taka była intencja – został
zmieniony właśnie po to, żeby tych wątpliwości nikt
nawet nie mógł próbować podnosić. Oczywiste jest,
że Polskę wiążą traktaty unijne, nikt tego nie kwestionuje. Oczywiste jest, że jeśli Polska przekazała
na mocy traktatów akcesyjnych kompetencje organom unijnym w konkretnych dziedzinach prawa,
to Polska szanuje te zobowiązania. Fundamentalna
różnica między nami a wami jest taka, że wy próbujecie w imię swojego partykularnego interesu
– ponieważ nie potraficie pogodzić się z przegraną w wyborach, nie potraficie pogodzić się z tym,
że zgodnie z wolą Polaków reformujemy sądownictwo – na użytek obrony przed tymi reformami
pozbawić Polskę części jej suwerenności. To nie jest
opinia, to jest wręcz, można powiedzieć, fakt, bo
nie ma żadnego przepisu w traktatach, który mówi

o kompetencjach Unii w sprawie sądownictwa.
No ale pani sędzia Kamińska kiedyś powiedziała:
„Ja pragnę zemsty. No, może zgodnie z konstytucją
ciężko jest to poodwracać, ale my, sędziowie, sobie to wyinterpretujemy”. I mam wrażenie, że państwo dzisiaj właśnie tak postępujecie. Straszenie
sędziów, że nie będą mogli zadawać pytań prejudycjalnych, jest kolejnym kłamstwem, które w związku z tą ustawą ma miejsce.
Kolejna teza, która pada: sędziowie stanęli
przed dramatycznym wyborem. Jest odwrotnie.
To my jako władza ustawodawcza stoimy przed
dramatycznym wyborem, ponieważ sytuacja,
w której jeden z filarów władzy odmawia w sposób oczywisty realizowania zasady równowagi
i trójpodziału władzy, próbuje się postawić ponad
innymi władzami, to nie jest sytuacja ani radosna,
ani sympatyczna. Jest to sytuacja bardzo trudna.
Ale odpowiedzialność za państwo wymaga, żeby
na tę trudną, niepożądaną sytuację odpowiedzieć.
I ta ustawa właśnie daje odpowiedź i gwarancję,
że jeśli konkretni sędziowie będą podważali porządek ustrojowy w naszym państwie swoimi
działaniami, które krzywdzą i szkodzą stronom
postępowań, tak jak powiedziałem wcześniej… Jako
władza ustawodawcza mamy prawo określić skutek czegoś takiego i sankcję za takie postępowanie
wbrew prawu. Na tym właśnie polega trójpodział
władz. Władza ustawodawcza w zgodzie z konstytucją ustala reguły, w znacznej części obszarów
funkcjonowania państwa te reguły są realizowane
w konkretnych politykach przez rząd, a sąd patrzy,
czy te reguły są realizowane w sposób prawidłowy,
a nie sam tworzy te reguły.
Kolejny fałsz, który pojawia się konsekwentnie w związku z tą ustawą i tym, co należy zrobić
z obecną sytuacją w sądownictwie, jest taki: przecież jest treść wyroku Trybunału Sprawiedliwości.
Ja ten wyrok bardzo szczegółowo kilka razy przeczytałem. Czytałem go po raz kolejny, kiedy ktoś
mówił, że w tym wyroku podważa się KRS czy Izbę
Dyscyplinarną. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości
jest wyrokiem abstrakcyjnym, on w żadnym punkcie nie mówi, że KRS czy Izba Dyscyplinarna
mają jakieś wady. Wywieranie presji na ustawodawcę mówieniem, że rzekomo ta ustawa przeczy wyrokowi Trybunału Sprawiedliwości czy
że Polska wręcz nie stosuje wyroku Trybunału
Sprawiedliwości, jest kolejnym elementem tego
planu, który pan senator Mróz przytoczył, mówiąc
o ulicy i zagranicy. Ulica? Widzieliśmy, jak te protesty wyglądały. Nawet zmobilizowani sędziowie…
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Jak na 100 tysięcy osób, które wykonują zawody
prawnicze w Polsce, frekwencja nie była jednak
porywająca. Szanuję wszystkich protestujących,
no ale, bądźmy szczerzy, jednak nie było to duże
zgromadzenie, jeśli mowa o wszystkich zgromadzeniach, które były organizowane w celu kwestionowania ustaw procedowanych w Sejmie czy
generalnie polityki rządu. Tak więc to jest fałsz.
Wiele osób poruszało wątki związane z aktualnym stanem sądownictwa, jego sprawnością czy
też zmianami, które dokonywały się w ostatnich latach. Tutaj się na chwilę zatrzymam, by sprostować
kilka elementów i przekazać również Wysokiemu
Senatowi kilka informacji. Była mowa o tym, że
wydłużyło się rozpatrywanie spraw, tylko że aby
ocenić to, czy rzeczywiście realnie postępowania
się wydłużyły, trzeba wziąć pod uwagę czynniki,
na podstawie których oceniamy to, jak pracują sędziowie. Kolegia sędziowskie, które nie zgadzają
się z tym, że ustawodawca ukształtował Krajową
Radę Sądownictwa w inny niż dotychczas sposób,
że elity sędziowskie nie reprodukują się już w KRS
na kolejne pokolenia, same decydując, kto będzie
w Polsce sędzią, kto będzie sprawował władzę, tak
naprawdę bez legitymacji demokratycznej… W mojej opinii ten system łamał konstytucję, ponieważ
raz nadaną sędziom władzę w KRS tak naprawdę
reprodukowano bez kolejnych wyborów. Pokolenie,
które urodziło się po uchwaleniu polskiej konstytucji, albo pokolenie, które nie miało, tak jak ja,
możliwości brania udziału w głosowaniu nad polską konstytucją, zgodnie z tym mechanizmem nie
ma mandatu… Sędziowie, którzy orzekają, nie mają
naszego mandatu. Nowi sędziowie, którzy byliby
wybierani, nie mieliby mandatu demokratycznego, takie są fakty.
Niektóre kolegia ignorują KRS. Mamy 700 wakatów sędziowskich, to jest niemal 10% całej obsady
w sądach, a jednocześnie z roku na rok przybywa
spraw w sądach. Krótko mówiąc, jeśli jest o 10%
mniej sędziów, a o kilka procent więcej spraw,
no to jest oczywiste, że każdy sędzia ma więcej pracy. W niektórych dziedzinach podlegających tym
statystykom dzięki zmianom, które przeprowadziliśmy, ten czas, mimo tych trudności, się skrócił.
Faktem jest, że konsekwentnie powinniśmy pracować nad tym, żeby postępowania były sprawniej
prowadzone, ale pierwszym krokiem, który należy
wykonać, najłatwiejszym krokiem do wykonania,
jest skierowanie sędziów do pracy, na te wakaty
po prostu. No, 10% to jest bardzo ważna kwestia.
A widzimy – nawet media to wczoraj podawały

– że niektórzy sędziowie jeżdżą do Brukseli, organizują protesty, w mediach codziennie występują.
Można zadać pytanie: a co się dzieje ze sprawami, które są im powierzone do rozstrzygania?
No, podawano wczoraj w mediach informację,
że jeden z sędziów, który pojechał do Parlamentu
Europejskiego, nie wziął urlopu w pracy, po prostu sobie pojechał. Tak informują media, zgodnie
z komunikatem, który przekazany został przez sąd,
w którym ten sędzia orzeka.
Wielu z państwa mówi, że trzeba zmniejszyć
kognicję sądów, żeby rejestry były sprawniejsze. No, ja się zgadzam z tym, że można spokojnie usiąść i sprawdzić, czy każda kategoria spraw
powinna rzeczywiście być rozpatrywana przez
sąd. Ale ja już sobie wyobrażam, co by się działo.
Przecież Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem
prowadzonym przez ministra sprawiedliwości.
Chyba pani senator podała tutaj ten przykład rejestrów sądowych. Jeśli nie sąd będzie dokonywał wpisów, to kto będzie ich dokonywał? No,
skoro najprostszym… A przypominam, że wpisy
do Krajowego Rejestru Sądowego czasami rozstrzygały spory między wspólnikami w wielkich
firmach, wpisuje się też zmiany kapitału zakładowego przy kluczowych inwestycjach. Oczywiście
możemy rozmawiać o tym, że może to być wyciągnięte z sądu. Czasami wspólnicy między sobą
kwestionują te uchwały. Wyobraźcie sobie państwo, że zgodnie z życzeniem pani marszałek minister sprawiedliwości proponuje projekt ustawy
o tym, żeby sprawy dotyczące rejestrów… żeby wpisywali to urzędnicy w wybranym urzędzie i żeby
to rozstrzygało sprawę. Jestem przekonany…
Wiem, jaka byłaby reakcja. Mówiono by, że odbiera się prawo do sądu, że minister sprawiedliwości
będzie dyktował, jak mają funkcjonować w Polsce
spółki, że bierze pod bat przedsiębiorców.
Widzicie państwo, że wprowadzenie reformy
sądownictwa w takiej atmosferze – de facto każdy
nasz projekt jest przyjmowany w ten sposób przez
opozycję, w atmosferze bardzo ostrego sporu politycznego – jest bardzo utrudnione. Mimo to wprowadzimy te reformy.
Pani mówiła również o przemocy w rodzinie,
w domu. Taki projekt ustawy w ministerstwie jest
przygotowany. Z uwagi na dyskontynuację on nie
zdążył przejść ścieżki legislacyjnej w poprzedniej
kadencji. Ministerstwo Sprawiedliwości ma projekt
dotyczący tego, ażeby sprawca przemocy był przez
policję w trybie natychmiastowym separowany
od pokrzywdzonych.

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 stycznia 2020 r.

276
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw (cd.)

Procedury. Przypominam, że pod koniec kadencji przyjęto bardzo dużą zmianę w kodeksie postępowania cywilnego. Ona powstawała wiele lat
i została przygotowana również w odpowiedzi na
głosy samych sędziów. Przywróciliśmy asesorów,
oczywiście mając na uwadze zastrzeżenia konstytucyjne, które też były tutaj omawiane. Przejdę
jeszcze do tego, bo tam była poruszona bardzo ciekawa kwestia.
Pan senator Borowski mówił o tym, co się działo w ostatnich 5 latach w kontekście problemów
ludzi, które poruszała pani senator Staroń. Część
tych skandali, o których pani senator Staroń mówiła, dotyczyła komorników. Wszyscy pamiętamy, jak
było kilka lat temu, kiedy praktycznie nie dało się
otworzyć gazety i nie przeczytać artykułu o tym,
że komornik komuś zabrał ciągnik, dziecku zabrał
łóżeczko, jakiejś starszej osobie zabrał lodówkę.
Takie sprawy były wręcz na porządku dziennym
i były pokazywane przez media. My podjęliśmy się
bardzo trudnej i głębokiej reformy systemu egzekucji w Polsce. Straszyliście, że będzie to koniec egzekucji. Straszyliście, że wszyscy komornicy odejdą
z zawodu. Tymczasem mamy rekordową egzekucję.
Dane z pierwszego roku wykonywania tej ustawy:
rekordowa skuteczność egzekucji i zdecydowanie
większa liczba komorników. Otworzyliśmy ten zawód i skończyły się skandale. To przykład jednej
z wielu zmian, które przeprowadziliśmy.
Muszę się też odnieść do kilku stwierdzeń pani
senator Sekuły, która powiedziała, że… bardzo ubolewała nad tym, że jeśli w wyjątkowych okolicznościach, zgodnie z procedurą, która jest w ustawie
o sądach, prezes sądu zmienia zakres obowiązków, zmienia wydział sędziemu… On się odwołuje
do KRS, a ta KRS jest upolityczniona. No, i to jest
po prostu jakaś tragedia. Ja więc przypomnę, co
obowiązywało przed 2015 r. To jest jedna z naszych
najważniejszych zmian, jeśli chodzi o wzmacnianie
niezawisłości sędziowskiej. Przed 2015 r. w ustawie, w której nie widzieliście problemu, prezes
sądu arbitralnie mógł przesuwać sędziów między
wydziałami. Czy to nie był potencjalny nacisk na
niezawisłość sędziowską? Jeśli sędzia z wydziału
karnego odpowiednio… Można sobie wyobrazić sytuację, że sędzia rozstrzygający w ważnej sprawie
karnej dotyczącej lokalnego polityka dostaje taki
sygnał: lubisz sprawy karne, chcesz awansować,
masz piękne wyniki, ale może zastanów się nad
tą sprawą, bo w sumie brakuje mi sędziów w cywilnym. Tak? No i ciekawe, czy możliwość takiego
działania, mówienia, że jeśli jakiś wyrok zapadnie

nie po myśli kilku osób, to sędzia będzie przeniesiony do wydziału cywilnego z karnego, gdzie orzekał całe życie i się w tym specjalizował, arbitralnie
przez prezesa… Czy taki mechanizm godził w niezawisłość sędziowską? Według Platformy, Komisji
Europejskiej i Komisji Weneckiej nie, bo nikt się
tym nie interesował. My zmieniliśmy te przepisy.
Dzisiaj rzeczywiście zmiana obowiązków sędziego jest obostrzona bardzo skomplikowaną
procedurą, która daje prawo sędziemu do odwołania do Krajowej Rady Sądownictwa. Jest konkretna
procedura wskazująca na to, w jakich okolicznościach i jakie zasady działają, kiedy prezes kogoś
przesuwa. To jest gwarancja dla każdego sędziego.
Jest całkowicie odwrotnie. Państwo mówicie o tych
przepisach, w których lepiej regulujemy te odwołania, że to jest zagrożenie. Tymczasem przed 2015 r.
w ogóle takich przepisów nie było.
Była jeszcze kwestia administracyjnego milczenia, dotycząca tego, że jeśli kolegia nie wydadzą opinii w zakreślonym czasie, to jest milczenie
i że to jest jakaś rzekomo rzadko spotykana instytucja. No, Wysoki Senacie, jeśli do poniedziałku
wieczorem, do 23.59 Senat nie rozpatrzy tej ustawy,
którą przyjął Sejm, to zgodnie z polską konstytucją ta ustawa trafi do prezydenta. To jest najwyższa forma, można powiedzieć, administracyjnego,
ustrojowego milczenia. Uznaje się, że ustawa jest
przyjęta. Tak więc to jest oczywiście kompletnie
normalna instytucja.
I teraz – było o tym wielokrotnie, i na posiedzeniu komisji, i podczas debaty – kwestia wyłączeń,
że rzekomo tutaj ogranicza się sędziom możliwość korzystania z przepisów procedury cywilnej
i karnej, bo przecież ten sąd jest niewłaściwy i sędziowie nie będą mogli z tych przepisów korzystać. No, to jest kolejna kompletna głupota. Przed
grudniem… przed zaproponowaniem tej ustawy
przepisy obowiązywały, sędziowie się wyłączali,
są konkretne przesłanki, cały mechanizm pracował. Tutaj był pytany pan prezes Zabłocki o to, czy
zna orzeczenie, które przed złożeniem tego projektu wskazywałoby, że sędzia w oparciu o te przepisy skutecznie stwierdził, że ktoś, inny sędzia nie
jest sędzią, bo jest powoływany przez jakąś KRS,
która mu się nie podoba, czy przez Radę Państwa
w PRL. Oczywiście tutaj nie można o tym rozmawiać, bo Rady Państwa PRL to już wy nie kwestionujecie, jako Koalicja Obywatelska. No i nie ma
takich orzeczeń.
Krótko mówiąc, sytuacja, którą my regulujemy, nigdy nie była przedmiotem orzecznictwa
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sądowego. My tylko wyprzedzamy pewne zachowania, które, co widać, próbuje się realizować.
Zatem skoro nigdy w ramach tych przepisów sędzia
nie stwierdził, że konkretny sędzia nie jest sędzią,
to nic się nie zmieni. Ta ustawa po prostu mówi,
że te przepisy o wyłączeniu mają swoją granicę i ona
leży tutaj, gdzie ta ustawa ją wskazuje. Tak naprawdę można powiedzieć, że my wręcz usuwamy lukę
w przepisach. Ponieważ to nie było wprost uregulowane, ktoś mógł sobie pomyśleć, że skoro nie jest
wprost uregulowane, to ja to zrobię, wyinterpretuję
sobie, jak stwierdziła kiedyś pani sędzia Kamińska.
No to ustawodawca mówi: stop. Bo to ustawodawca decyduje, co jest prawem, a nie interpretacja sędziego. Sędzia dopiero wykonuje ustawę, dokonując
jej interpretacji, wykładni. Dopiero w tym procesie
następuje wykonywanie prawa, stosowanie prawa.
Tutaj jeszcze pojawiły się kwestie dotyczące
w ogóle mechanizmu czy możliwości stwierdzenia przez sędziego, że inny sędzia nie jest sędzia,
że każdy go może obalić. Tylko ja przypominam,
że polska konstytucja wprost mówi, że sędzia jest
nieusuwalny. Wyrokiem TSUE ani izby pracy Sądu
Najwyższego sędziego nie można usunąć. A niektórzy próbują dowodzić, że tutaj mamy do czynienia
z takim właśnie procesem. Pomijam kompetencję,
wyłączną prerogatywę prezydenta do powoływania
sędziów. No, dotychczas również w orzecznictwie
wszyscy twierdzili, wszystkie sądy twierdziły, że
oczywiście powołanie przez prezydenta zamyka
sprawę. Ale dzisiaj już o 1800 zmiana… szukamy,
kombinujemy. To jest przedmiotowe traktowanie
prawa, to jest przedmiotowe traktowanie polskiej
konstytucji. Ale na papierze te wyroki są.
Ta ustawa po prostu gwarantuje, że to, co było
jasne i pewne, i do niedawna niekwestionowane,
ma być konsekwentnie szanowane. Jeśli tak nie
będzie, a konstytucja się nie zmieniła, to znaczy,
że ktoś tę konstytucję łamie. I raczej nie łamie jej
ktoś, kto konsekwentnie, zgodnie z przyjętymi dotychczas w doktrynie poglądami, stosuje te poglądy i wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Raczej
łamie konstytucję ktoś, kto się z tego wyłamuje,
bez zmiany konstytucji… bez zmiany ustaw, które
ewentualnie usuwałyby luki, jeśli orzecznictwo sądów było rozbieżne, ale akurat w tym przypadku
rozbieżne nie było.
Konstytucyjność Krajowej Rady Sądownictwa.
No, tutaj to w niektórych miejscach mamy już
naprawdę jazdę bez trzymanki. Państwo tak wylewacie łzy, że teraz to już nie ma Trybunału
Konstytucyjnego…

(Głos z sali: Tak, to prawda.)
…bo został przejęty. A w 2015 r., w listopadzie,
był Trybunał Konstytucyjny czy go nie było?
(Głos z sali: Był.)
Był, był trybunał. Dziękuję za te słowa.
(Głos z sali: W dobrej wierze.)
Bodajże 13 na 15 członków wybrało PO-PSL. I to
był Trybunał Konstytucyjny. Ale jak głosami…
(Senator Magdalena Kochan: Proszę zmienić
ton.)
Ale jeśli głosami… No, pani stwierdziła, że był
trybunał.
(Senator Magdalena Kochan: Proszę zmienić
ton.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Ministrze, bardzo bym prosiła, żeby pan jednak nie używał argumentów ad personam.)
Nikogo ad personam nie przywołałem, ale…
(Rozmowy na sali)
Platforma Obywatelska nie kwestionuje, że
w 2015 r. w Polsce funkcjonował Trybunał Konstytucyjny. Ja również tego nie kwestionuję.
Zauważam jedynie, że nawet my, jako ówczesna
opozycja, mając świadomość, że bodajże 13 na 15
sędziów w trybunale ówcześnie było wybranych
przez PO-PSL – czy 11, 12, no, generalnie przeważająca liczba… Nikt nie mówił, że to nie jest trybunał, że nie należy tego stosować… Mamy taką
konstytucję, która taką ścieżkę wyboru sędziów
Trybunału Konstytucyjnego wskazuje, co powoduje, że tak jest on skonstruowany. No, wszyscy
znamy zresztą historię czołowego polityka niemieckiego z CDU, który trafił niedawno do niemieckiego trybunału konstytucyjnego, za chwilę
ma objąć funkcję jego przewodniczącego, wręcz
prosto z Bundestagu. Tak jest ten model konstytucyjny ukształtowany w naszej konstytucji czy
w konstytucji Republiki Federalnej Niemiec, że tak
ta procedura wygląda. I my tego nie kwestionowaliśmy, bo szanowaliśmy polską konstytucję, a wy na
swój użytek polityczny tego nie robicie.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ale, Panie Ministrze…)
(Rozmowy na sali)
I teraz mamy…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo proszę o spokój, Państwo Senatorowie.
Bardzo proszę o spokój.)
(Rozmowy na sali)
Krótko mówiąc… Przechodząc od punktu, czy
mamy Trybunał Konstytucyjny, czy nie mamy…
Mamy konstytucję, która mówi o procedurze
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powołania. Żeby ktoś mógł powołać sędziego Trybunału Konstytucyjnego, musi wygrać wybory.
Zresztą pamiętam, co pan Niesiołowski mówił
w 2015 r. Jak wy próbowaliście zabezpieczyć się
w trybunale, bo wiedzieliście, że jest ryzyko przegrania wyborów, co rzeczywiście nastąpiło, to pan
Niesiołowski mówił: wygrajcie sobie wybory, będziecie zmieniać. Takie było wasze podejście. Nie
stosując tak, można powiedzieć, lekceważącego języka, pragnę wskazać, że mamy procedury w konstytucji i wybory wygraliśmy, tak jak pan Niesiołowski
przewidział, i zgodnie z obowiązującą konstytucją
wpierw usunęliśmy wasze błędy, a następnie, zgodnie z procedurą, powołaliśmy kolejnych sędziów,
zgodnie z wygasającymi kadencjami poszczególnych sędziów. I jesienią poprzedniego roku – przypominam: rekordowym wynikiem – Polacy, mimo
tego czteroletniego straszenia, że rzekomo w Polsce
nie ma praworządności, jakoś chyba uznali, że to
my mamy rację, i ten głos przyjmuję jako wiążący w tym zakresie. Czyli suweren, naród polski,
dał nam prawo do wybierania kolejnych sędziów,
zgodnie ze wskazaną w konstytucji procedurą. Czyli
mamy Trybunał Konstytucyjny – punkt 1.
I skoro mamy Trybunał Konstytucyjny, to
należy pochylić się nad kwestią tego, czy KRS
jest konstytucyjna. Mamy wyrok Trybunału
Konstytucyjnego. Wiemy, że przez 18 lat Krajowa
Rada Sądownictwa funkcjonowała w taki sposób,
iż sama ustaliła, że członkowie Krajowej Rady
Sądownictwa spośród sędziów, wybierani w gronie
środowiska sędziowskiego, nie będą mieli łącznych
kadencji. Spowodowało to, że w KRS była ciągła kooptacja. I wielu sędziów przez lata kwestionowało
ten model, sędziowie nawet apelowali do Krajowej
Rady Sądownictwa w tamtym czasie, żeby zwróciła
się do Trybunału Konstytucyjnego, żeby zbadać te
kwestie. Ostatecznie trybunał wskutek innej skargi to zbadał i orzekł, że poprzednia Krajowa Rada
Sądownictwa funkcjonowała w sposób niekonstytucyjny, ponieważ w latach 2000–2017 te kadencje
były błędnie oznaczone, czyli błędnie był obsadzony organ.
No i teraz, wracając do waszej logiki, czy…
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Nie
„waszej”, nie jesteśmy na ty.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Państwo, bardzo proszę salę o spokój.)
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Nie
„waszej”.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Bardzo proszę salę o spokój!)

Szanowni Państwo, wracając do tego modelu
rozumowania… Czy my jako obóz Zjednoczonej
Prawicy po wydaniu tego orzeczenia mówiliśmy,
że pani Gersdorf nie jest sędzią? Bo ona była wybrana przez tę KRS. Czy mówiliśmy to? Nie mówiliśmy tego, ponieważ Trybunał Konstytucyjny
jasno określił, jaki jest skutek niekonstytucyjności funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
I tylko on mógł to zrobić, i zrobił to. Ustawa została zmieniona. I tutaj kolejny kłam, że rzekomo skrócono kadencję członkom Krajowej Rady
Sądownictwa. Jako że niekonstytucyjne były różne
kadencje członków KRS, to zobowiązaniem, które
nałożył na ustawodawcę Trybunał Konstytucyjny,
było to, ażeby ustawodawca wyrównał kadencje.
Nie da się inaczej wyrównać kadencji niż w ten
sposób, że się pewnym osobom kadencję skróci.
I żeby być też blisko faktów: skrócenie tych kadencji dotyczyło tylko kilku sędziów i w niektórych
przypadkach było to skrócenie o kilka miesięcy, o kilka tygodni, tak żeby dojść do równości.
Nie było tak, że ci sędziowie mieli być przez kilka lat, a tak to państwo przedstawiacie, tylko
kadencja już im się kończyła. I KRS została wybrana, a państwo to kwestionujecie. No to Trybunał
Konstytucyjny przeanalizował, czy Sejm może powoływać członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Tutaj padło takie zdanie, że owszem, takie orzeczenie jest, że Sejm może wybrać, ale mamy takie wartości unijne, że trzeba przestrzegać niezależności
sądów, niezawisłości sędziowskiej. No, Szanowni
Państwo, ten standard jest standardem polskiej
konstytucji. Nie jest to wyłączny standard europejski, tylko standard…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Panowie, czy ja mogłabym prosić o ciszę
na sali? Bardzo proszę.)
Jeśli mamy do czynienia ze standardem,
który jest wymagany przez prawo unijne, który jest wymagany przez polską konstytucję,
Trybunał Konstytucyjny, oceniając Krajową Radę
Sądownictwa i oceniając, że model wyboru sędziów do Krajowej Rady Sądownictwa jest zgodny
z konstytucją, ocenił zatem, że tak skonstruowana
Krajowa Rada Sądownictwa może realizować swoje konstytucyjne obowiązki, a do tych należy m.in.
dbałość o niezależność sądownictwa. Jednocześnie,
skoro ten model kreuje prawidłową, zgodną z konstytucją Krajową Radę Sądownictwa, nie sposób
uznać, że Krajowa Rada Sądownictwa, powołana w zgodzie z konstytucją, konstytucję łamie.
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To jest po prostu nielogiczne, ponieważ Trybunał
Konstytucyjny dokonał całościowej oceny mocy
funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa.
No i teraz przejdźmy do kwestii… Bo mamy
już linię rozumowania pozwalającą na odpowiedź,
czy mamy w Polsce Krajową Radę Sądownictwa,
czy jest ona powołana w zgodzie z polskim porządkiem ustrojowym. Wszystkie kroki państwu
przedstawiłem, nie ma wątpliwości, że w zgodzie
z uchwalonymi ustawami, wydanymi orzeczeniami organu konstytucyjnego, jakim jest Trybunał
Konstytucyjny, mamy w Polsce Krajową Radę
Sądownictwa. Oczywiście ona jest kwestionowana, ale tak jak powiedziałem na początku, we
własnym partykularnym interesie. Nie w interesie konkretnego obywatela, który obawia się, że
rozstrzygnięcie może nie być sprawiedliwe, tylko w sprawie samych sędziów były złożone pytania prejudycjalne. I mamy wyrok Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który, tak jak
podkreślam, w żaden sposób nie wypowiada się
o tym, czy Izba Dyscyplinarna jest właściwie umocowana, czy właściwie jest umocowana Krajowa
Rada Sądownictwa.
I teraz należy zastanowić się nad relacją między
wyrokami Trybunału Konstytucyjnego a wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Bo załóżmy, choćby hipotetycznie, że mogłoby dojść
do sprzeczności na tym polu, np. sprzeczności
co do samej istoty tego… Czy każdy sąd, czy sąd
odsyłający, którym był Sąd Najwyższy, miał prawo wypowiedzieć się wskutek wydania tego
orzeczenia? Czy Trybunał Sprawiedliwości
uwzględnił w swoim orzeczeniu dorobek Trybunału
Konstytucyjnego? Mogą być spory. I tutaj z ratunkiem przychodzi orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego z poprzednich lat, z poprzednich
kadencji, gdy w jego składzie byli pan Rzepliński,
pani Łętowska, pan Safjan. Tylko że dzisiaj te wyroki są przez państwa zapomniane, one już nie
funkcjonują jako takie, które powinny być podstawą oceny aktualnego stanu rzeczy. Jeden z panów
senatorów cytował wyrok dotyczący traktatu unijnego, tego akcesyjnego, wyrok z 2005 r., który jasno wskazywał, że oczywiście w Polsce konstytucja
pozostaje prawem nadrzędnym. Ale mieliśmy kolejne wyroki, w których, analizując traktat lizboński, polski Trybunał Konstytucyjny, który zgodził
się ze stanowiskiem niemieckiego trybunału konstytucyjnego, uznał, że Trybunał Konstytucyjny
w zakresie właśnie relacji między porządkiem
ustrojowym naszym, wewnętrznym a prawem

unijnym zachowuje rangę sądu ostatniego słowa. W innym wyroku, już nawet dotyczącym nie
traktatów, ale prawa wtórnego Unii Europejskiej,
czyli tego, które już sama Unia Europejska tworzy,
Trybunał Konstytucyjny, któremu przewodniczył
Andrzej Rzepliński, stwierdził, że nawet takie akty
prawa może polski Trybunał Konstytucyjny analizować w zgodzie z polską konstytucją.
I teraz sobie wyobraźmy sytuację, że ziści się
marzenie państwa kolegów z Parlamentu Europejskiego, którzy wczoraj żądali, żeby wydać
rozporządzenie o blokowaniu Polsce środków
unijnych. Trybunał, któremu przewodniczył
Andrzej Rzepliński, orzekł, że polski Trybunał
Konstytucyjny ma prawo rozporządzenia unijne
w zgodzie z konstytucją weryfikować. Tak wysoko
postawił się Trybunał Konstytucyjny w czasach,
w których mieliście państwo większy wpływ na
kreowanie ustaw. No a teraz wszystko to do kosza – konstytucja do kosza, wyroki Trybunału
Konstytucyjnego do kosza – bo jest pierwszeństwo
prawa unijnego, i to jeszcze z kompletnym pominięciem tego dorobku doktryny wskazującego na
to, jak ta hierarchia źródeł prawa się przedstawia.
Przypomnę tylko, że Niemcy mają podobną
sprawę przed Trybunałem Sprawiedliwości, ale politycy niemieccy nie jeżdżą, nie proszą o rezolucję,
nikt się nie przyczepia do niemieckiego systemu
powoływania sędziów, w którym politycy mają dominującą rolę, a niemiecki trybunał konstytucyjny
wydał orzeczenie, w którym stwierdził, że sprawy
organizacji sądownictwa nie są kompetencją Unii
Europejskiej. Gdyby Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej zdecydował się zająć tym problemem, to taki wyrok nie miałby należytej legitymacji demokratycznej. Tak się szanują Niemcy. A my?
Była w tej debacie podniesiona kwestia europejskiego nakazu aresztowania. To też się wpisuje w tę fałszywą troskę. Od lat słyszymy, tak
naprawdę od pierwszych ustaw sądowych słyszymy, że polskie wyroki wydawane przez sędziów
po reformach nie będą szanowane w Europie,
że nikt tych wyroków nie będzie szanował, że to
będą świstki papieru. W jednej ze spraw ta narracja, która jest rozsiewana za granicą… My bardzo konsekwentnie i z wielkim zdecydowaniem,
i wielokrotnie, musimy prostować te kłamstwa
o tym, że w Polsce to nawet się sędziów aresztuje za poglądy polityczne, za sprzeciwianie się
władzy. Nawet takie wizje docierają do naszych
partnerów na Zachodzie i konsekwentnie musimy to prostować, mówić, że to jest kompletny
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absurd. Była sprawa sądu w Irlandii, który, słuchając być może tych strachów, tego, co wypływało z ust przedstawicieli polskiej opozycji,
że w Polsce to już nie ma sądownictwa niezawisłego i niezależnych sądów, zwrócił się do Trybunału
Sprawiedliwości, co dzieje się z polskim sądownictwem, przecież europejskie nakazy aresztowania… Straszyliście dokładnie tym samym, paski
z waszymi okrzykami wręcz wyskakiwały z telewizorów. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok,
a w wyroku tym stwierdził, że jeśli są wątpliwości,
czy konkretna osoba może mieć problem z dostępem do sprawiedliwego procesu wskutek realizacji europejskiego nakazu aresztowania, to można
sprawdzić to i dokonać oceny, czy jest problem
z możliwością bycia poddanym sprawiedliwemu
procesowi. No a pan rzecznik praw obywatelskich
stwierdził, że takie orzeczenie naruszyło zaufanie do Polski. Pragnę poinformować, że wyrok
TSUE w ogóle w zakresie… Postawmy z jednej
strony państwa działania propagandowe i próbę
oddziaływania w państwach Europy Zachodniej,
a z drugiej strony skutek procesowy w postaci
tego, jak realnie to było badane czy w ogóle podawane w wątpliwość. W mniej niż 1% spraw dotyczących europejskiego nakazu aresztowania po
wydaniu wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej sądy innych krajów członkowskich w ogóle uznały, że warto zapytać, co się
w Polsce dzieje. To było mniej niż 1% spraw – ta
cała wasza akcja jest tak skuteczna. Oczywiście
będziecie ją konsekwentnie prowadzić, więc nie
można przewidywać, czy za chwilę nie dowiemy
się o sądzie z Malty, który stwierdzi, że w Polsce
nie ma sądownictwa i orzeczenie o alimentach
czy o opiece rodzicielskiej nie jest respektowane.
No, można się wszystkiego spodziewać, ale europejski nakaz aresztowania przeżyliśmy.
Przeżyliśmy odkłamywanie waszej propagandy
i widzimy, jak jest podważane zaufanie do polskiego sądownictwa po częściowych zmianach.
Mniej niż 1% wniosków, a w żadnym przypadku
– podkreślam: żadnym – nie odmówiono Polsce
wydania poszukiwanego europejskim nakazem
aresztowania w związku z orzeczeniem Trybunału
Sprawiedliwości i w związku z rzekomymi problemami z uzyskaniem sprawiedliwego procesu.
I zestawmy teraz te fakty z tym waszym konsekwentnym straszeniem, z tą waszą propagandą, z mówieniem o tym, że niedługo podważany
będzie wyrok o alimenty czy każdy inny wyrok,
że to dotyka obywateli. A ja wracam do sedna.

To jest fałszywa troska o obywatela, ponieważ wy
troszczycie się wyłącznie o to, żeby sędziowie nie
odpowiadali przed Izbą Dyscyplinarną, troszczycie się wyłącznie o to, żeby sędziowie dalej mieli kluczowy wpływ na to, kto jest w Polsce sędzią,
wbrew legitymacji demokratycznej, która musi
przysługiwać każdej władzy w Polsce. To jest fałszywa troska, ponieważ fakty są w kontrze do tej
propagandy. To się dzieje od 5 lat. No, przypominam, że już 500 sędziów zostało powołanych wskutek działania nowej Krajowej Rady Sądownictwa
i nikt ich orzeczeń nie podważał, oczywiście poza
tymi drobnostkowymi przypadkami, które mają
charakter polityczny tak naprawdę.
Istotne jest to – i to również padło w bardzo racjonalnej wypowiedzi jednego z panów senatorów
– że tyle mówicie, że sądownictwo jest upolitycznione, że ci sędziowie wybrani przez nową KRS
to wręcz jacyś… że oni muszą niemalże o wszystko pytać ministra sprawiedliwości, żeby wydać orzeczenie. Taki obraz państwo rysujecie.
No, minęła pełna pierwsza kadencja. Można powiedzieć, że 2 lata funkcjonują zmiany w sądach,
te częściowe, które wprowadziliśmy. Wydaje
mi się, że gdyby był taki przypadek, że sędzia
wydaje orzeczenie, jednocześnie konsultując
je z kimkolwiek w Ministerstwie Sprawiedliwości, z jakimkolwiek politykiem Prawa i Sprawiedliwości, byłby to wielki skandal nagłośniony
przez media. Nie macie państwo żadnego faktu, który moglibyście przytoczyć na dowód, że
sędziowie powołani przez nową Krajową Radę
Sądownictwa nie mają przymiotu niezawisłości
sędziowskiej. To jest wasza projekcja, to jest wasze czcze myślenie, to jest próba podważenia demokratycznie wybranej władzy. To tylko projekcja,
nie ma faktów.
Kolejna sprawa – asesorzy. Bardzo dziękuję
zarówno panu rzecznikowi praw obywatelskich,
jak i panu senatorowi Markowi Borowskiemu
za przywołanie tego przykładu, ponieważ pan
rzecznik Bodnar wskazał, że mamy sposób wyjścia z tego kryzysu i wskazał na procedurę stwierdzenia, że konkretne mechanizmy mogą być
niezgodne z konstytucją. No właśnie, asesorzy
są idealnym przykładem, jak się takie problemy rozwiązuje. Gdyby rzeczywiście był problem
z Krajową Radą Sądownictwa – hipotetycznie mówię – to nie żadne Trybunały Sprawiedliwości, nie
żadne ściąganie Komisji Weneckiej… Jeśli jest wątpliwość, podejrzenie, że instytucja asesora działa niezgodnie z polskim porządkiem ustrojowym,
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z polską konstytucją, to można wysłać pytanie
do Trybunału Konstytucyjnego, złożyć skargę.
Kilka tych form polska konstytucja przewiduje.
Trybunał orzeka i jeśli widzi rzeczywiście niezgodność z konstytucją, to wskazuje skutek, wskazuje,
co z orzeczeniami i kiedy ustawodawca powinien
zareagować. No, asesorzy są idealnym przykładem. Gdyby rzeczywiście był problem z Krajową
Radą Sądownictwa, gdyby dostrzegł ten problem
Trybunał Konstytucyjny, nawet gdyby rzeczywiście stwierdził niekonstytucyjność KRS – a wiemy, że to nie nastąpiło – prawdopodobnie, można
domniemywać, skorzystałby on z tego orzeczenia
o asesorach. No, tym argumentem sami państwo
strzeliliście sobie w kolano, bo nie było takiej sytuacji, jak był problem z asesorami, że Trybunał
Konstytucyjny wydał orzeczenie, a sędzia mówił: pan nie był asesorem, tego wyroku nie ma.
No, w wyjątkowych przypadkach, jeśli uznano,
że miało to wpływ właśnie na niezawisłość, można
było podważyć konkretny wyrok. To jest dokładnie
analogiczna sytuacja. To był strzał w kolano pokazujący, że nie fakty, nie prawne argumenty liczą
się po państwa stronie, tylko czcza polityka w celu
straszenia Polaków.
Kolejna wypowiedź pana rzecznika Bodnara
też trochę rozrysowała pewne problemy i, można
powiedzieć, pokazała, jak sami sędziowie traktują
konstytucję. Stowarzyszenia sędziowskie są trochę jak związki zawodowe – tak powiedział pan
rzecznik Bodnar. Przypominam, że polska konstytucja zabrania sędziom łączenia się w formule
związków zawodowych, więc to trochę tak wygląda, jakby pan rzecznik Bodnar oskarżał sędziów,
że próbują, zakładając stowarzyszenia sędziowskie, obchodzić konstytucję. No i jakoś nie widzę
tutaj z państwa strony oburzenia takim postawieniem sprawy czy jakiejś konstatacji, co należy z tą sprawą zrobić. Tymczasem nasza ustawa
kompletnie szanuje to, że sędziowie są w swoich
stowarzyszeniach. Szanuje. Mogą być w stowarzyszeniu „Iustitia”, „Themis”, mogą być w związkach
łowieckich, mogą być w związkach… w stowarzyszeniach kibicowskich czy w każdym innym.
Ale żeby nie było wątpliwości co do ich bezstronności – bo przecież wielokrotnie była przywoływana konstytucyjna zasada prawa do rozpatrzenia
sprawy przez bezstronny sąd – to zwiększenie tej
gwarancji odbywa się poprzez złożenie jawnego
oświadczenia o tym, czy w tych sferach publicznie
sędzia funkcjonuje. No i właśnie tutaj te standardy
po raz kolejny podwyższamy.

I teraz przechodzę do konkluzji.
Wysoki Senacie, ustawa uchwalona przez Sejm
stabilizuje polski system prawny, chroni go przed
anarchią, chroni system prawny przed możliwością podważenia każdego wyroku, który był wydany przez ostatnie 30 lat. Bo skoro 1 sędzia dzisiaj
mówi, że nowa KRS mu się nie podoba i ktoś nie
jest sędzią, to sędzia nowej KRS może powiedzieć, że sędzia z niekonstytucyjnej KRS, z lat
2000–2018 r., też mu się nie podoba albo że sędzia powołany przez Radę Państwa PRL to nie jest
sędzia, który gwarantuje, zgodnie z testem TSUE,
swoją niezawisłość. No, przecież nigdy nie wiemy, czy – tak jak w przypadku pana Lecha Wałęsy
– ktoś nie stwierdzi, że ma jego teczkę w szafie. Nie
wiemy tego, ale hipotetycznie takie zdarzenie może
nastąpić. To logika, którą prezentują niektórzy sędziowie i prezentuje aktualna większość senacka,
ale generalnie opozycja w polskim parlamencie.
Takie myślenie prezentujecie. Jest to myślenie
niebezpieczne dla polskiego państwa. Dlatego, aby
stabilność systemu prawnego w Polsce była zachowana, uchwalenie tej ustawy jest niezbędne.
Wytrychem dla zaprowadzenia anarchii jest
próba oddania polskiej suwerenności na zewnątrz.
To również jest bardzo niebezpieczne. To jest bardzo niebezpieczny precedens, który może być
w przyszłości wykorzystywany przeciwko Polsce.
Mianowicie skoro część polskiej elity politycznej,
część polskiej elity prawnej twierdzi, że poza przyznanymi kompetencjami Unii Europejskiej i tak
Trybunał Sprawiedliwości może Polsce narzucić
pewne elementy, podobnie jak inne państwa europejskie, w sytuacji gdy same nie mają takich
standardów w swoim prawodawstwie, to rodzi to
niebezpieczny precedens, że za kilka lat – nawet
kiedy być może państwo, jeśli taka będzie wola
Polaków, przejmiecie władzę – w innych sprawach również będzie mogło to być wykorzystane.
Jest to naprawdę bardzo niebezpieczne, że bawicie się polską suwerennością, wbrew konstytucji.
Polska konstytucja jasno mówi… Orzecznictwo
Trybunału Konstytucyjnego… Celowo przywołuję
nazwiska sędziów, którzy dla was są autorytetami, po to, żebyście zrozumieli, że polska postawa
propaństwowa nakazuje szanowanie tego dorobku, a nie wykorzystywanie go z tego powodu, że
nie możecie pogodzić się z przegraną w wyborach
i postanowiliście bronić… Pan Neumann na nagraniach mówił: swojego bronimy jak niepodległości.
No i tak to teraz wygląda, trochę to tak wygląda
w tym przypadku.
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To rozpaczliwe wezwanie Komisji Weneckiej na
pomoc w sprawie tak naprawdę sposobu powoływania sędziów to już jest kolejny krok, już nie tyle
w oddawaniu polskiej suwerenności, bo tutaj to
dotyczy Unii Europejskiej, ile w ujawnianiu mentalności takiej wręcz neokolonialnej. Dlaczego?
Otóż gdyby marszałek Senatu zainteresował się,
jaki pogląd na sposób powoływania sędziów ma
Komisja Wenecka przed jej zaproszeniem – co
uczynił moim zdaniem kompletnie bezprawnie
– to dowiedziałby się, że w 2007 r. Komisja
Wenecka wydała opinię generalną. W tejże opinii generalnej Komisja Wenecka stwierdziła, że
w Europie są państwa nowej demokracji i starej demokracji, i w państwach starej demokracji
dopuszczalne jest, żeby czynnik polityczny miał
decydujący wpływ na powoływanie sędziów, ale
niedopuszczalne jest, żeby państwa tzw. młodej demokracji takie modele stosowały. Czym innym jest
pozwolenie na to, żeby w tej sprawie wypowiadała
się Komisja Wenecka, jak nie przyznaniem się do
tego, że Polska może być krajem drugiej kategorii?
Zatem my jako państwo Unii Europejskiej, które
na mocy traktatów powinno być równo traktowane – bo to jest podstawowa zasada funkcjonowania
w Unii Europejskiej, że wszystkie państwa członkowskie są równe – de facto chcemy słuchać opinii, która co do zasady stawia jedne państwa wyżej,
a drugie niżej. Można powiedzieć wręcz ostrzej:
stawianie jednych państw jako tych, które w ramach tej samej struktury… My jesteśmy w Unii
Europejskiej i mamy obowiązek szanowania się
w taki sposób, żeby prawa wszystkich członków
tej wspólnoty były równe. Godzenie się na to, żeby
przyjmować, że mamy… W Niemczech politycy powołują sędziów i jest to prawidłowe, a w ogóle jest
to piękna, kwitnąca demokracja, i jest równowaga
między władzami, a w Polsce nawet sam wybór do
ciała, gdzie większość stanowią sędziowie, gdzie
wybierają sędziów, już jest naruszeniem praworządności. Jest to, można powiedzieć, prawniczym
apartheidem, ponieważ tak samo jak segregowano ludzi, określano ich prawa, to, co mogą jedni,
a czego nie mogą drudzy, tak tutaj wręcz tak samo
jest w odniesieniu do narodu. Jeden naród może
więcej, a drugi naród może mniej w ramach tej
samej struktury. Jest to niedopuszczalne. I dlatego też dziwi mnie to, że dopuściliśmy do takiej
sytuacji, że jest kolejny etap presji wywieranych
na polską sprawę, czysto ustrojową, wewnętrzną.
Dyskusja, która trwała przez ostatnie dni, tylko dowiodła tego, że uchwalenie tej ustawy jest

wręcz niezbędne. Państwo nie jesteście zainteresowani tym, by kryzys w polskim sądownictwie
się zakończył, kryzys, który wynika z faktu, że niektórzy sędziowie – wbrew polskiemu porządkowi
ustrojowemu – kwestionują status innych sędziów.
Państwo jesteście zainteresowani tym, by ten kryzys trwał, a wręcz się pogłębiał. Ta dyskusja pokazała, że uchwalenie tej ustawy jest niezbędne, i to
pilne uchwalenie tej ustawy. Jeśli ta ustawa wejdzie
w życie, to – gwarantuję to państwu – my konsekwentnie będziemy zmieniali polskie sądownictwo.
Chodzi o to, żeby do takich sytuacji, które opisała
pani senator Staroń, nie dochodziło. Jeszcze wiele
lat przed nami i wiele ważnych ustaw, ale, mam
nadzieję, rozpatrywanych wewnętrznie, w Polsce,
bez próby wciągania Polski jako państwa drugiej
kategorii, państwa, któremu wolno mniej. I jestem
przekonany, że po przyjęciu tej ustawy dokończymy – konsekwentnie – reformę sądownictwa.
(Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakterze
legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone po przerwie w obradach.
Ogłaszam przerwę do godziny 15.00…
(Głos z sali: Jeszcze komunikaty.)
Komunikaty.
SENATOR SEKRETARZ
MARIUSZ GROMKO
Wysoka Izbo, przedstawiam komunikat. Posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej poświęcone
rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na trzecim
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych
ustaw, druk senacki nr 30, odbędzie się w dniu
17 stycznia, dzisiaj, 15 minut po ogłoszeniu przerwy w sali nr 217.
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MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Ogłaszam przerwę.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 03
do godziny 15 minut 01)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 30 Z.
Proszę sprawozdawcę, panią senator marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie
sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisje na posiedzeniu w dniu
17 stycznia 2020 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone
w toku debaty w dniach 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.
nad ustawą o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym
oraz niektórych innych ustaw. Przedstawiam
Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko.
Zostały złożone następujące wnioski: jeden
wniosek – o odrzucenie ustawy w całości; drugi wniosek – o przyjęcie ustawy bez poprawek;
i trzeci wniosek, wniosek pana senatora Zająca
– o wprowadzenie poprawek do ustawy. Połączone
komisje w głosowaniu, stosunkiem głosów
18 do 12… Komisje przedstawiają Wysokiemu
Senatowi stanowisko, aby raczył przyjąć wniosek
zawarty w punkcie I, czyli wniosek o odrzucenie
ustawy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych
komisji, pana senatora Marka Pęka, o przedstawienie wniosków popartych przez mniejszość połączonych komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
MAREK PĘK
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senatorowie Prawa i Sprawiedliwości podtrzymują wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Ta ustawa jest oczekiwana, społecznie potrzebna, mieści się w ramach kompetencji polskiego
parlamentu, który, zgodnie również z traktatami
europejskimi, ma prawo do regulowania kwestii
polskiego wymiaru sprawiedliwości. Mamy prawo
do polskiego modelu sądownictwa. Polacy na tę reformę czekają. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Czy pan senator wnioskodawca Józef Zając chce
jeszcze zabrać głos?
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Prezentując poprawki przygotowane przez
ugrupowanie Gowina, które w większości miały
charakter techniczny, ale też w jakiś sposób wygładzałyby w pewnych miejscach propozycję tej
ustawy… Bardzo żałuję, że zostały one odrzucone
przy okazji dużego głosowania. Ale mam nadzieję,
że będziemy mieć okazję nadal pracować nad treścią tej ustawy. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie
ustawy, a następnie, w przypadku odrzucenia
tego wniosku, nad wnioskiem o przyjęcie ustawy
bez poprawek. Głosowania nad przedstawionymi
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poprawkami zostaną przeprowadzone, jeżeli zostaną odrzucone poprzednie wnioski.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji o odrzucenie
ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Stwierdzam, że głosowało 99 senatorów, 51 było
za, 48 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.
(Głosowanie nr 3) (Oklaski)
Wobec wyniku głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw.
Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie
porządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
– i rozpatrzenie go jako punktu dziesiątego; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów
Prezydenta Federacji Rosyjskiej – i rozpatrzenie
go jako punktu jedenastego.
Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka
Izba przyjęła przedstawioną propozycję.
Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam,
że Senat przedstawioną propozycję przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 28,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 28 A.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska, pana senatora Józefa Łyczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
(Rozmowy na sali)
Gdyby pan senator chwilę zaczekał, żeby sala
się przeorganizowała… Bardzo proszę, aby ci z państwa, którzy planują opuścić salę, zrobili to maksymalnie szybko.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JÓZEF ŁYCZAK
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Państwo!

W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Środowiska mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z prac nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt – druk senacki nr 28 A.
Celem niniejszej ustawy jest usprawnienie działań prowadzonych w ramach likwidowania chorób
zakaźnych zwierząt oraz zapobiegania takim chorobom, ze szczególnym uwzględnieniem afrykańskiego pomoru świń i kwestii redukcji populacji dzików
– z uwagi na kluczową rolę tych zwierząt jako rezerwuaru i wektora afrykańskiego pomoru świń.
Zmiana w ustawie o lasach daje możliwość
przeznaczenia środków finansowych na wykonywanie ogrodzeń ograniczających migrację zwierząt
z terenów leśnych. Ustawa znosi konieczność uzyskiwania pozwoleń na budowę…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o skupienie.)
Dziękuję bardzo.
Ustawa znosi konieczność uzyskiwania pozwoleń na budowę niecek dezynfekcyjnych. Ustawa
daje prawo do odstrzału sanitarnego zwierząt z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa na polowaniach, określonych w art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo
łowieckie.
Daje dzierżawcom lub zarządcom obwodów
łowieckich możliwość występowania z wnioskiem o udzielenie wsparcia przez Policję, Straż
Graniczną, Państwową Straż Pożarną oraz
Państwową Inspekcję Weterynaryjną.
Daje możliwość, przy współudziale wcześniej
wymienionych, zabezpieczenia przed wstępem
osób trzecich terenu, gdzie odbywa się polowanie.
Daje możliwość poszukiwania padłych sztuk, przestrzegania bioasekuracji podczas polowania i podczas zagospodarowania zwierzyny.
Wprowadza zapis o karze za celowe utrudnianie i uniemożliwianie polowania; to kara grzywny
lub więzienia do 1 roku.
Daje możliwość używania do wykonywania odstrzału sanitarnego broni myśliwskiej wyposażonej
w tłumik huku. Dzięki zastosowaniu tego rodzaju broni dziki są skuteczniej redukowane, a w porze nocnej ten odstrzał jest mniej uciążliwy dla
mieszkańców.
Daje możliwość nakazywania zarządcom dróg
publicznych zamykania przejść w pasach drogowych, budowania ogrodzeń lub zabezpieczeń
technicznych.
Ustawa wprowadza kary za utrudnienie odstrzału sanitarnego oraz kary dla zarządcy, który
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nie wykonuje poleceń lekarza weterynarii lub wojewody. Wprowadza narzędzia pozwalające na realizację odstrzału sanitarnego nakazanego przez
wojewodę z upoważnienia ministra spraw wewnętrznych z wykorzystaniem pomocy Policji,
Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej
i żołnierzy posiadających uprawnienia do wykonywania polowania, w tym również odstrzału sanitarnego. Źródłem finansowania są w zasadzie środki
budżetowe – wojewody i Lasów Państwowych.
Każdy przypadek wirusa w nowym miejscu
powoduje konieczność utworzenia stref restrykcji. Przedostanie się wirusa ze środowiska naturalnego do hodowli świń powoduje konieczność
uśmiercenia całego stada. Taka akcja zlikwidowania przypadku pojawienia się wirusa w danej okolicy kosztuje ok. 5 milionów zł.
Dodam jeszcze, że art. 42 ust. 10b wprowadza
upoważnienie dla ministra rolnictwa i rozwoju wsi
dotyczące określenia zasad bioasekuracji podczas
polowania lub odstrzału sanitarnego oraz podczas zagospodarowania pozyskanej zwierzyny.
Wprowadza nakaz mycia i odkażania obuwia po
wyjściu z łowiska, inaktywacji wirusa na sprzęcie
i odzieży, patroszenia dzików tylko na folii, odkażenia miejsca patroszenia środkiem biobójczym.
Ustawa jest zgodna z prawem unijnym. Ułatwia
ona redukcję dzików, realizując polską rację stanu, i prowadzi do wdrożenia rozwiązań wzorowanych na naszych zachodnich sąsiadach, Niemcach
i Francuzach, którzy już dziś prewencyjnie grodzą się, prowadzą intensywny odstrzał dzików
– a afrykańskiego pomoru jak dotąd u nich nie ma.
Ta ustawa jest oczekiwana przez środowisko polskich rolników, myśliwych i hodowców. Jest przygotowana w taki sposób, aby pomóc rolnikom,
pomóc hodowcom, polskiej gospodarce i polskim
konsumentom.
Z tego miejsca apeluję do Wysokiej Izby, abyśmy wszyscy, ponad podziałami politycznymi,
włączyli się do walki z tą chorobą, z tym wirusem,
bo tego oczekują od nas rolnicy, hodowcy, tego
oczekują od nas Polacy.
Panie Marszałku, Wysoka Izbo, połączone komisje, które zebrały się na posiedzeniu w dniu
9 stycznia 2020 r., wnoszą o przyjęcie ustawy bez
poprawek. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska,
panią senator Rotnicką, o przedstawienie wniosków mniejszości komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JADWIGA ROTNICKA
Przepraszam, Panie Marszałku, za moment
pewnego zawahania, ale rozmawiałam jeszcze
z jednym wnioskodawcą.
Proszę państwa, zaprezentuję wniosek mniejszości. Przy okazji przedstawię, żeby nie przedłużać,
kilka swoich dodatkowych poprawek. Powiem dlaczego. Otóż wspólne posiedzenie Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska odbywało
się w taki sposób, że uniemożliwiono stronie społecznej i zaproszonym gościom, żeby w pełni się
wypowiedzieli. A prezentowana ustawa jest ustawą, która wzbudza w społeczności bardzo głęboką
dyskusję. Bo z jednej strony rozumiemy, że rolnicy
mają problem z afrykańskim pomorem świń i chcą
zadbać o swoje gospodarstwa, swoje mienie i ewentualne przyszłe dochody, ale z drugiej strony jest
lobby, no, nazwijmy to nawet, że myśliwych, którzy
jako jedyny skuteczny sposób na zlikwidowanie ASF
widzą tylko odstrzał i nic więcej. A z drugiej strony ma być dopuszczony i zabezpieczony odstrzał
w każdej dowolnej formie, ponieważ w ustawie nie
ma wyraźnego rozgraniczenia odstrzału sanitarnego oraz polowań pozostałych typów.
Dyskusja, jaką przeprowadziliśmy ze stroną
społeczną po odrzuceniu… tzn. po przyjęciu ustawy bez poprawek, bo taki wniosek został złożony
na początku, prawie przed dyskusją, spowodowała, że mamy teraz inne spojrzenie na tę ustawę. Zaprosiliśmy autorytety naukowe z dziedziny
weterynarii, biologii ssaków, Państwowej Rady
Ochrony Przyrody, Polskiego Towarzystwa Etyki,
z dziedziny zoologii, tak że nam wytłumaczono
dokładnie, co to takiego jest to ASF. Otóż, jeżeli
państwo zechcecie posłuchać, podam kilka wiadomości zaczerpniętych właśnie od rzeczoznawców, od ekspertów.
Pierwotnie wirus afrykańskiego pomoru świń
był charakterystyczny dla zwierząt hodowlanych.
I to nie dziki przenoszą ASF do hodowli, tylko ten
wirus się wymknął i przemieścił się daleko w teren, w przyrodę.
Drugie spostrzeżenie i drugi argument. Dzik, ten
żyjący, nie jest podstawowym źródłem przenoszenia
wirusa ASF, tylko jest nim człowiek, który poprzez
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zarażoną krew, w wyniku podeptania padliny, braku
wykonywania i przestrzegania zasad bioasekuracji
tego wirusa przenosi do swojego obejścia.
Kolejny argument. Nosiciel wirusa ASF, czyli
dzik, ma niezbyt wielki zasięg terytorialny żerowania, działania. Dlatego głównym przenosicielem
wirusa jest człowiek. Bo z Polski wschodniej kto
przeniósł wirusa? Dzik przeniósł tego wirusa na
ziemię lubuską, czy być może myśliwy, który polował, nie zabezpieczył się w odpowiedni sposób i na
swojej odzieży, obuwiu itd. tego wirusa przeniósł?
A być może samochody, które jechały do utylizacji
tychże padłych dzików, nie dokonały odpowiedniej
bioasekuracji i to one spowodowały, że ten wirus
tam się przeniósł? Czyli, proszę państwa, to jest
jedna sprawa.
Druga sprawa to organizacje społeczne domagające się równego traktowania gremium
myśliwych, którzy oczywiście wykonują swój, powiedzmy, zawód, wykonują swoje zlecenia, ale też
czasami realizują swoje hobby, bo mamy różne rodzaje polowań: zbiorowe, indywidualne, komercyjne, wszyscy państwo o tym wiecie, oraz ludzi,
którzy chcą jednak swobodnie po lesie sobie pochodzić. A istnieje pewien dysonans w zachowaniu
jednych i drugich. Zatem trzeba w prawie, jakie
stosujemy, wyraźnie zabezpieczyć interesy jednych
i interesy drugich.
Poprawki, jakie zgłasza mniejszość, zmierzają
do tego, aby wyraźnie rozgraniczając odstrzał sanitarny oraz inne rodzaje polowań… Ewentualnie
osoby, które przeszkadzają w wykonywania tego
odstrzału sanitarnego, mogłyby być ukarane, ale
osoby, które tego nie czynią w przypadku innego
rodzaju polowania, mają tak samo dobry wstęp do
lasu jak każdy inny. I stąd jest poprawka, która
mówi, iżby osoba – czytaj: myśliwy czy ktoś inny
– która w lesie wykonuje jakieś polowanie, miała
zaświadczenie, co ona tu robi, tak żeby ten, do kogo
ona się zwraca, że nie wolno chodzić po lesie, miała możliwość zobaczenia takiego upoważnienia na
dany rodzaj polowania.
Oczywiście są jeszcze takie uwagi, które mówią,
że za dobrze postawioną bioasekurację powinno
być odpowiedzialne państwo. I to jest nie tylko odszkodowanie dla rolnika, który stracił swoje stado
– chyba się usypia te świnie i potem się je spala,
nie wiem dokładnie – ale to także kwestia mniejszych gospodarstw, które powinny tę bioasekurację stosować.
I wreszcie jest takie spojrzenie czysto ludzkie.
W naszym społeczeństwie są oczywiście osoby,

którym zwierzę jest obojętne, bo jest traktowane
jako rzecz, jako siła pociągowa, jako źródło żywności. No, po prostu różne są spojrzenia. I są też
tacy, którym los zwierząt i to, co zwierzęta odczuwają, leży na sercu. Tak więc nie można lekceważyć
spojrzenia osób bardziej wrażliwych. Rozumiejąc
wszystkie obostrzenia, musimy jednak, jako parlamentarzyści, wybrać złoty środek.
Tych problemów, proszę państwa, w tej ustawie jest bardzo dużo. Jest jeszcze jeden, który dotyczy grodzenia dróg, tych przejść ekologicznych
dla zwierząt. Zapis jest taki, że to zarządca drogi
odpowiada za te inwestycje. A kto jest zarządcą drogi? Powiat, gmina…
(Senator Alicja Zając: Województwo.)
…województwo – to zależy. To są dodatkowe
koszty, które obciążą samorząd, jeżeli tak to będzie. A nigdzie nie jest napisane, że to się odbywa za zwrotem kosztów, które gmina czy powiat,
poniesie.
Tak że na pewne zapisy nie możemy się zgodzić. Inne zapisy możemy zliberalizować. W każdym razie moje stanowisko, jako, powiedzmy,
przedstawiciela tej grupy mniejszości… Moje poprawki zmierzają do tego, żeby tę ustawę ucywilizować. Nie jesteśmy zdecydowanie przeciwko tej
ustawie. Zdajemy sobie sprawę, że musimy coś
z tym wirusem zrobić, a na tego wirusa nie ma
szczepionki. Ten wirus, jak mówią uczeni, może
przetrwać w nosicielach parę lat. To już jest pewien
rodzaj pandemii. Tak że tego wirusa tak szybko się
nie pozbędziemy. Czyli przede wszystkim bioasekuracja, bioasekuracja i jeszcze raz bioasekuracja.
Są zapisy w tej ustawie, które zwalniają w przypadku budowy tych niecek, takich dezynfekujących, tak je nazwę… Czyli prawo budowlane.
Jest także zmiana, jeśli chodzi o odstrzał z możliwością użycia tłumików. Też jesteśmy przeciwni
stosowaniu tłumików. To jest takie opowiadanie, że
nie będziemy nikogo w nocy budzić, nie będziemy
dzików płoszyć, ale de facto wtedy możemy wpuścić do lasów kłusowników z taką cichą bronią. Tak
więc jesteśmy przeciwko temu.
Może się znajdą jeszcze inne takie pytania, to
będę mogła odpowiedzieć, tutaj albo na posiedzeniu komisji. Bo te poprawki zostaną złożone do
prezydium naszego Senatu.
Tak więc, żeby zamknąć…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Jak rozumiem,
pani senator zgłasza poprawki, tak?)
Tak zgłaszam poprawki.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Mniejszości?)

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 stycznia 2020 r.

287
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

Własne też, żeby już potem nie zabierać głosu.
I proszę państwa, na zakończenie powiem tak.
Temat tej ustawy, temat łowiectwa, odstrzału, choroby ASF jest taki szeroki jak rzeka. I stoimy na
dwóch różnych brzegach. Chcielibyśmy znaleźć się
na jednym brzegu, czyli musimy z jednego brzegu
na drugi w jakiś sposób przejść. Ale w taki sposób,
żeby się nie potopić. Tak więc zwracam się do państwa o przemyślenie sprawy, przyjrzenie się tym
poprawkom i, jeżeli to możliwe, przyjęcie ich. Bo
wtedy ta ustawa byłaby lepsza. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatorów sprawozdawców.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać
takie pytanie? Nie.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez
posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Było pytanie? Przepraszam ja…
(Senator Stanisław Gawłowski: Nie, nie. Chcę
się tylko zgłosić do dyskusji.)
Tak, do dyskusji proszę się zapisywać.
Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, pan minister Szymon Giżyński.
Bardzo proszę.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję zarówno panu senatorowi sprawozdawcy, jak i pani senator, która przed chwilą
przedstawiła wnioski mniejszości, bo oba punkty
widzenia bardzo jasno odzwierciedlają te główne
wątki dyskusji prowadzonej na posiedzeniu komisji
senackiej… na posiedzeniach komisji, których byłem świadkiem i uczestnikiem. I w dzisiejszych realiach, kiedy dyskusja na temat tej ustawy przetacza
się przez media, wszyscy w niej uczestniczymy po
trosze albo w bardzo dużym stopniu. Dzisiaj również, a może przede wszystkim, jest bardzo dobra

okazja do tego, żeby nie tyle tę dyskusję podsumować, ile odnieść się już tak gremialnie do najważniejszych wątków. Oczywiście tam, gdzie trzeba,
w trybie sprostowania, wyjaśnienia, ale w bardzo
dobrym kontakcie, zarówno w tych wątkach negatywnych, jak i pozytywnych, z materią spraw.
Dlatego moje podziękowania były bardzo szczere
i adresowane równorzędnie do obojga państwa.
Zacznę od pewnego sprostowania dotyczącego mitu, który zupełnie niepotrzebnie narósł, od
pewnej stworzonej fikcji, co można bardzo łatwo
udowodnić poprzez odesłanie do lektury projektu
ustawy, nad którą w tej chwili debatujemy. To jest
ten domniemany koszt samorządów, który został
przed chwilą tutaj opisany jako koszt za ogrodzenia
dróg. No, niczego takiego w ustawie nie ma, ponieważ ten zapis nie dotyczy dróg, tylko przejść pod
autostradami w wybranych miejscach, gdzie powstają siatkowe przegrody. Szanowni Państwo, to
nie żadne samorządy decydują o tym, czy w ogóle
będą się tym interesować, bo to są wielkie połacie.
W tej chwili już prawie kończymy taki duży prostokąt, to jest prostokąt z jednej strony na poziomie od
granicy niemieckiej do Poznania i niżej, od granicy
niemieckiej do Wrocławia, czyli A2 i A4, przecięty
drogami ekspresowymi, czyli S3 i S5, na zachód od
Wrocławia i Poznania i na wschód od Wrocławia
i Poznania. I to jest prostokąt… Przecież wiadomo,
wszyscy mamy wyobraźnię i znamy mapę Polski,
więc wiemy, jakich ogromnych rozmiarów jest to
prostokąt. Tak więc, Szanowni Państwo, nie samorządy. No jak one mogłyby to grodzić, jak mogłyby
być zapraszane do takiego zadania, do grodzenia,
choćby tych przejść, samorządy, gminy, powiaty?
Przecież to jest niemożliwe, byłoby absurdalne,
gdybyśmy coś takiego wymyślili. Będą się tym zajmować wyłącznie dyrekcja krajowa i Ministerstwo
Infrastruktury, i będą łożyć na to potrzebne środki.
Zapomnijmy o samorządach, które miałyby robić
jakieś w ogóle niewskazane w ustawie, nienazwane
zagrody na drogach. Nawet tych przejść nie będą
miały w obsłudze, bo może to zrobić tylko państwo,
tylko ministerstwo.
Do tej pory to jest robione. Tak jak powiedziałem, za 2–3 tygodnie będziemy kończyć ten prostokąt, będzie już w całości, ale w warunkach jeszcze
wcześniej obowiązującego prawa, kiedy minister,
premier mógł to nakazać i było to realizowane. I tak
jest. Teraz jest to już wpisane do ustawy i to jest zadanie, które możemy traktować jako zadanie, które będzie realizowane z mocy prawa nakazowego,
jako obowiązki własne, w tym sensie rozumiane,
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w korespondencji z wojewodą, zresztą za chwilę
jeszcze o tym powiem. I myślę, że to jest rzecz raz
na zawsze, o co bardzo proszę, wyjaśniona.
Jeżeli mówimy o rzeczywistych kosztach,
to znowu chcę powiedzieć – podam parę przykładów – że żadne koszty nie będą obciążać, bo nie
mogą obciążać samorządu. Jeżeli mówimy o innych
kosztach, to powiem, że wszystkie te koszty, które
będzie ponosić np. weterynaria, są też całkowicie
oczywiste i całkowicie przypisane wydatkom państwa. O tym jeszcze powiem w takim krótkim résumé, dotyczącym tego pozytywnego odniesienia do
ustawy, ale żeby jak najszybciej zaspokoić państwa
ciekawość w związku z tym wątkiem kosztowym,
powiem, że takie koszty jak koszty wyżywienia,
zakwaterowania, amunicji będzie ponosił wojewoda, każdy z 16 wojewodów i jednocześnie 16
szefów sztabów kryzysowych w swoich województwach, a więc Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji. Oczywiście koszty ponosi również
Ministerstwo Obrony Narodowej, ponieważ żołnierze, którzy będą w tych polowaniach sanitarnych
uczestniczyć, będą oddelegowani do wykonania
swoich obowiązków.
Szanowni Państwo, chciałbym jeszcze kilka
słów powiedzieć o takim wątku, który również
– pomijając oczywiście motywację, pomijając inne
uwarunkowania i odniesienia – zawiera z mojego punktu widzenia bardzo dużo odniesień pozytywnych. Chcę też z satysfakcją o niektórych
z nich powiedzieć, z wyraźnym naciskiem, bo są
również odzwierciedleniem wielkiego sukcesu rządu, państwa polskiego, społeczeństwa polskiego,
dotyczącego właśnie uprawomocnienia w świadomości i w pewnym wykonawstwie redukcji
populacji dzików. Myślę tutaj o wielkim sukcesie
Polski, który wspólnie odnieśliśmy 3–4 października ubiegłego roku w Pradze. Na spotkaniu delegacji – to był szczyt rolniczy, a więc była cała
Grupa Wyszehradzka plus ministerialna reprezentacja Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, Słowenii,
i również ministerialna, bardzo wysoka reprezentacja aktualnej prezydencji w Unii Europejskiej,
prezydencji fińskiej… Skracam: to spotkanie zorganizowano z inicjatywy Polski, z polskim projektem ostatecznego stanowiska w sprawie redukcji
populacji dzików uzgodnionym roboczo z gospodarzem, czyli z panem ministrem Fialką, którego
zaprosiłem do Częstochowy i tam na oficjalnym
spotkaniu, również szeroko medialnie publikowanym, uzgodniliśmy projekt tego stanowiska,
a potem przedstawiliśmy wspólnie już w Pradze.

On został gremialnie z wielką szczerością i z wielkim pozytywnym napięciem i kompletną argumentacją przyjęty jako stanowisko oficjalne,
rekomendowane Unii Europejskiej, rekomendowane Komisji Europejskiej. To była rekomendacja,
moim zdaniem, kongenialna, bo otrzymaliśmy też
absolutne potwierdzenia naszego stanowiska, które się pokrywa całkowicie ze stanowiskiem Komisji
Europejskiej i Unii Europejskiej, EFSA w tym temacie. I chcę zburzyć spokój – a może niepokój
– bo wszyscy państwo, którzy w tej chwili w odniesieniu do doświadczeń, do dyrektyw, do oficjalnie komunikowanych stanowisk mówią, że Unia
Europejska optuje za triadą: najpierw jest bioasekuracja, potem jest szukanie padłych dzików, a na
końcu redukcja… Proszę państwa, oświadczam,
w imieniu polskiego rządu i w imieniu, jeżeli tak
mogę powiedzieć, prawdy o stanowisku Komisji
Europejskiej i Unii Europejskiej: jest dokładnie odwrotnie. Triada wygląda zupełnie odwrotnie. Tzn.
redukcja populacji dzików, potem odnajdywanie
wszystkich padłych dzików i na koniec – przywiązujemy do tego ogromną wagę, o czym też mogę
dowodnie i długo mówić – bioasekuracja. I zapisy
odnośnie do bioasekuracji są również w tej ustawie. Bardzo ciężkie i bardzo obciążające myśliwych
i uczestników polowań, którzy zasad bioasekuracji
i pobytu w lesie nie będą przestrzegać. Proszę łaskawie to sprawdzić. Sprawdzenie jest tutaj bardzo
łatwe, bo mówię po prostu o faktach. Wielokrotnie
powtarzanych, wielokrotnie zapisywanych.
Przecież nie inaczej, Szanowni Państwo, było
rok temu, kiedy próbowaliśmy w innych warunkach prawnych, też pozwalających na to, zrobić polowania sanitarne, duże polowania, no i wszystkie
te bolączki, o których tutaj jeszcze będziemy mówić, o których państwo mówili, co było wyrazem
troski o zwierzęta, wyszły. Byliśmy zaatakowani
przez list tysiąca, przez zorganizowane, wielkie
kawalkady opinii publicznej, ekologów i innych
środowisk bardzo niechętnych polskiej racji stanu, bo o to się gra tutaj toczy… No i co się stało?
W jaki sposób uciszyliśmy te nastroje i tę nagonkę? Myśmy to zrobili? Rząd? Nie. Nie mieliśmy takiej siły. I teraz odwołujemy się do tych samych
argumentów, co uczyniłem przed chwilą. Proszę
państwa, po 2 dniach sprawa ucichła, ekolodzy się
uspokoili, czmychnęli uczeni, którzy się pod tym
listem gremialnie podpisali, bo otrzymali straszliwy cios w postaci stanowiska EFSA, czyli tego
najwyższego autorytetu naukowego w sprawach
chorób zakaźnych. To samo dotyczyło stanowisk
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politycznych, które się posypały natychmiast w postaci gremialnych, bardzo istotnych, poważnych
oświadczeń i argumentów najważniejszych ciał
Unii Europejskiej i Komisji, no i w tym zakresie
była cisza. No, cisza została przerwana, bo teraz
weszła pod obrady ta ustawa. Ale zobaczcie państwo, co tu się dzieje. Uczeni, którzy w tej chwili też
oczywiście zabierają głos w tej sprawie, wycofali się
wtedy na z góry upatrzone pozycje.
No, jest takie nazwisko uczonego… Ja tutaj mówię bardzo koncyliacyjnie, więc będzie bez nazwisk, ale ta aluzja dotyczy oczywiście nie tylko
tej jednej osoby, ale i szeregu innych. Otóż najpierw
została postawiona przez tego pana profesora teza,
że nie ma w ogóle o czym gadać, ponieważ dziki są
zarażone i cała ta populacja… W ogóle należy o tym
zapomnieć, bo one się pozarażają i wyzdychają
same. No, tak się nie stało, bo się tak nie mogło
stać. Mądrzejsi profesorowie i w Polsce, i w innych
częściach świata wiedzieli, że to jest złe założenie.
Potem ten sam profesor oświadczył… No bo widział, że one nie wyzdychały, tylko choroba zmutowała i doszło do tego, że te dziki, same pozornie
zdrowe, chodzą i zarażają – czy mogą zarażać
– inne zwierzęta, inne dziki. Skoro tak, to on zaczął lansować tezę: nauczmy się żyć z ASF. I myśmy
wszyscy – jesteśmy przecież świadomymi uczestnikami życia publicznego – tysiące razy musieli to
hasło słyszeć. A teraz właśnie ostatni ratunek, którego odblask też dzisiaj przed chwilą widzieliśmy,
jest taki, że trzeba tę triadę czy teorię triady naruszyć i odwrócić, a wtedy jakoś tam, mimo wszystko
wyjdziemy na swoje i będziemy mieli przynajmniej
pewną minimalną możliwość zorganizowania jakiegokolwiek oporu wobec tej ustawy. No i ten sam
profesor w tej chwili jest gorącym zwolennikiem
tego i mówi: no tak, jest wektor, więc trzeba strzelać, ale najważniejsza jest bioasekuracja, potem
jest kwestia znalezienia dzików i na koniec dopiero redukcja. Tylko że ten profesor i wszyscy, którzy
popierają mniej lub bardziej świadomie jego tezy,
muszą wiedzieć, że wektor wektorem, ale najważniejszą z operacyjnego punktu widzenia sprawą
jest tutaj pojęcie – a właściwie to, co ono znaczy
– rezerwuaru. Wektor jest czymś wtórnym, jest
szpicą rezerwuaru.
Całość tych wywodów można też… Szanowni
Państwo, i to będzie już takie bezpośrednie przejście do pewnej praktyki, bo cała ta ustawa de
facto mówi li tylko o praktyce, oczywiście w odniesieniu do polskiej racji stanu, polskiego interesu narodowego. Ale wszystko to wskazuje, także

nasz pozytywny przykład… Bo myśmy w ubiegłym roku zeszli z poziomu 109 nowych ognisk do
49 ognisk. Ognisko, jak państwo wiedzą, to jest
oczywiście ASF w trzodzie chlewnej. Przede wszystkim odnieśliśmy wielki sukces – 60%, czyli bioasekuracja działa. To jest nasze absolutnie priorytetowe
zadanie, realizowane z sukcesem, ale wszystkie
48 ognisk jednoznacznie potwierdzono. Jeden kierunek: las, środowisko, dziki, czyli wektor i rezerwuar jednocześnie, z naciskiem na rezerwuar.
Tutaj nic innego nie pozostaje, jak tylko przypomnienie, już tak na koniec, absolutnie pozytywnych
przykładów. Nasza ustawa odnosi się do sukcesu,
jaki odnieśli Czesi w likwidowaniu na swoim terenie przypadków ASF u dzików. Ogrodzili teren
i zlikwidowali to raptownie, szybko. My zrobiliśmy
to w przypadku województwa lubuskiego, gdzie
prawdopodobnie w pierwszych 2 dekadach pojawił się ASF w bardzo dziwnych okolicznościach.
Mówiliśmy o tym, sprawa jest znana, nie będę już
tego szczegółowo powtarzał. Zastosowaliśmy wariant czeski, i to natychmiast. Powstało ogrodzenie
w ciągu 3 dni, weszły służby i pod kontrolą Unii
Europejskiej nastąpiła skorelowana z działaniami
służb weterynarii, także myśliwych, bardzo szeroka, skuteczna i znakomicie prowadzona akcja.
Powtarzam: w korelacji z inspektorami Unii, czyli
według najnowszych opracowań dotyczących skuteczności, humanitaryzmu, potrzebnych ograniczeń i pozwoleń. Ten proces jest na ukończeniu.
W tych nagłych warunkach, gdy wirus został,
w cudzysłowie, przerzucony o 300–360 km, zastosowaliśmy skutecznie model czeski. Najważniejsza
jest potwierdzona stanowiskiem Komisji i mądrością rządów Niemiec i Francji redukcja na zasadzie prewencji. Oni zachowali się tak samo mądrze
jak Czesi. Czesi byli już w warunkach szkody.
Zadziałali znakomicie, po swojemu, niespecjalnie
oglądając się na jakiekolwiek pozwolenia. Po prostu
potraktowali to jako problem techniczny. Strzelali
w odpowiednim momencie, wtedy, kiedy to nastąpiło, i nie mają ASF. My nie strzelaliśmy 6 lat
temu, kiedy u nas było tak samo jak w Czechach.
Nie strzelaliśmy. Były decyzje polityczne, żeby nie
strzelać. No i mamy to do tej pory.
Niemcy i Francuzi, jak widać, czytają Jana
Kochanowskiego. Zrobili to przed szkodą i mają do
dzisiaj spokój. Prewencyjnie zredukowano w każdym z tych państw o ponad milion sztuk populacje
dzików. Chcemy wszystkie te pozytywne doświadczenia przenieść na polski grunt, wykorzystać
wszystkie podpowiedzi państw, które zwyciężyły
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z ASF – Czech, Belgii, Niemiec i Francji. Chcemy
zrobić to u siebie i dać temu mocne, rozstrzygające
podstawy prawne.
Proszę państwa, na koniec kilka takich zupełnie opisowych komunikatów dotyczących samej
konstrukcji ustawy. W tej ustawie kluczową rolę
będą odgrywać wojewodowie, którzy będą realizować oba modele, jeżeli będzie taka potrzeba, na
terenie swojego działania jako szefowie sztabów
kryzysowych. Będą mieli możliwość poprosić ministra obrony narodowej o delegowanie konkretnego kontyngentu wojska oraz ministra spraw
wewnętrznych i administracji o delegowanie komplementarnego kontyngentu Policji, Państwowej
Straży Pożarnej i Straży Granicznej w sytuacji wymagającej natychmiastowej odpowiedzi.
Od razu natrafiamy na następny ślad takich zupełnie na siłę czynionych zarzutów, już kompletnie
absurdalnych, takich, że wejdą tam żołnierze, policjanci w galowym umundurowaniu, z najnowszą
automatyczną bronią siedemnastej generacji i będą
strzelać. Wejdą tam funkcjonariusze, ale w mundurach dostosowanych do okoliczności. Będą to tylko ci funkcjonariusze, którzy mają pozwolenie na
broń myśliwską, są praktykującymi myśliwymi,
i to najlepszymi. Oni będą starannie, pod różnym
kątem wyselekcjonowani, jako znawcy konkretnych lasów, konkretnych terenów. Chodzi o to, żeby
zrobić to wszystko najszybciej i najlepiej, jak jest to
tylko możliwe. Z wielką pedanterią ta nasza ustawa
została rozpisana w oparciu o prawa logiki. Myślę,
że od strony krytycznej i od strony jej powodzenia
w praktyce jest bezpieczna.
Oczywiście służę państwu swoją obecnością
na czas zadawania pytań. Jest bardzo dużo przepisów szczegółowych, które dotyczą takiego studium wykonalności, tego, żeby ta ustawa miała
pełne zastosowanie w praktyce. Wydaje nam się, że
przewidzieliśmy te najważniejsze sprawy. Kwestia
bezpieczeństwa polowania, bo ono musi być bezpieczne… Przecież nie może być tak, że ktoś będzie
się kładł przed lufami myśliwych albo będzie sobie
gdzieś baraszkował, śmiejąc się w twarz i w żywe
oczy, i nie poniesie za to żadnej odpowiedzialności. Ta odpowiedzialność będzie, bo osoba, która tak
czyni, zagraża swojemu życiu, swojemu zdrowiu,
zagraża także życiu osób trzecich i, co też bardzo
ważne, ale w drugiej kolejności, czynnie przeciwstawia się realizacji fundamentalnego dla Polski, dla
naszego państwa, dla naszego narodu zadania, priorytetowego w zakresie polskiej racji stanu. Tak po
prostu jest. Nie definiujemy tego inaczej niż zrobili

to Czesi, Belgowie, Niemcy i Francuzi, może nawet najbardziej Niemcy i Francuzi, bo Czesi robili
to prewencyjnie i po paru tygodniach mieli spokój,
a do tej pory zachowują się czujnie, bo robią swoje,
dokładnie w duchu takim, jak tutaj państwu przedstawiłem. Z tego ducha wywodzi się nasza ustawa.
W trosce o swoje państwo, o swój interes narodowy,
o swoją niemiecką i francuską rację stanu właśnie
Niemcy i Francuzi… Podążamy dokładnie i precyzyjnie tą drogą, dokładnie i precyzyjnie, zresztą
mając ich wielkie poparcie, o czym państwo też doskonale wiedzą, bo to jest motyw, który od kilku dobrych dni jest obecny w polskiej prasie, w polskich
mediach. A więc bezpieczeństwo polowania jest tutaj zapewnione poprzez pewną penalizację, która,
jak wskazałem przed chwilą, jest mniej dotkliwa niż
penalizacja przewidziana wobec myśliwych, którzy
nie respektują zasad bioasekuracji. Ale to jest konieczne. Konieczne są polowania w ramach polowań sanitarnych. Wyposażenie w broń…
(Głos z sali: A rekreacyjnych?)
Proszę?
(Głos z sali: Rekreacyjnych.)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, ja bardzo przepraszam, ale…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Pan mi przerwał.)
Panie Ministrze… Przepraszam bardzo, Panie
Senatorze, czas na zadawanie pytań będzie za
chwilę, kiedy pan minister będzie łaskaw skończyć
swoją wypowiedź.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Ja już kończę.)
Nie, nie, ja pana nie popędzam, tylko zwracam
uwagę panom i paniom senatorom, aby zadawać
pytania w czasie, który jest na to przeznaczony.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, może pan
kontynuować.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Pan mi przerwał, a miałem do powiedzenia
ostatnie 5 wyrazów. Wypowiem to zdanie – dziękuję, Panie Marszałku – tak, jak ono powinno
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brzmieć. Tłumiki są stosowane w czasie polowań
w ramach odstrzału sanitarnego i to jest zapisane
w ustawie literalnie. Tak jest na nasze i na państwa szczęście, na szczęście nas wszystkich, narodu, społeczeństwa, bo to jest dobro, które, jak
myślę, zostanie przyjęte także w tej Izbie właśnie
w związku z motywacją dokonania czegoś koniecznego na tym etapie dbania społeczeństwa, państwa
o własne interesy.
Zarzut utrudniania polowania… Moim zdaniem
to nawet nie dotyczy, jeżeli chodzi o penalizację,
tego, jak to jest sformułowane, tylko tak naprawdę to dotyczy utrudniania polowania na poziomie
tej zupełnie nieprawdziwej agitacji, wyposażonej
w nieprawdziwe, kłamliwe, nieprecyzyjne, niemające nic wspólnego z projektem ustawy zarzuty.
Proszę państwa, bardzo dziękuję za możliwość
zabrania głosu w tak szacownym gronie. W moim
odczuciu powiedziałem o tym, co jest najważniejsze i fundamentalne, powiedziałem to wszystko
w najlepszej wierze, bo tylko wspólna najlepsza
wiara w to, co tutaj razem uczynimy pozytywnego z ustawą, daje przekonanie, że będzie to bardzo
dobrze służyć Polsce właśnie w sensie prewencyjnym przez najbliższe dekady, a swoją skuteczność
udowodni już w najbliższych miesiącach. Chodzi
o skuteczność w zakresie odstawienia ASF, że tak
powiem, na półkę, gdzieś, gdzie nie ma kłopotów,
gdzie ASF nie jest czynny i gdzie nie zagraża, gdzie
się nie przemieszcza w granicach Polski, a jednocześnie o to, co robią Niemcy, Francuzi, Czesi,
Belgowie – tam jest cały czas na najwyższym poziomie utrzymywana prewencja – i co ta nasza dzisiaj procedowana u szanownych państwa ustawa
znakomicie zapewnia. Dziękuję uprzejmie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Obecnie zapisało się pięcioro senatorów.
Ja chcę tylko państwa uprzedzić, że dzisiaj na
posiedzeniu Konwentu Seniorów rozmawialiśmy
o tym, aby restrykcyjnie przestrzegać przepisów
regulaminu naszej Izby. I powtórzę, pytania mają
trwać 1 minutę i dotyczyć ustawy, którą rozpatrujemy. Każdy z senatorów będzie miał później czas
na zabranie głosu w dyskusji.

Bardzo proszę, jako pierwszy zada pytanie pan
senator Józef Zając. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mniej więcej półtora roku temu brałem udział,
zresztą razem z siedzącym obok mnie kolegą,
w spotkaniu łowczych okręgowych i pana ministra. Tam słyszeliśmy mniej więcej takie właśnie
propozycje, jakie pan tutaj przedstawił. I muszę
powiedzieć, że jedno z moich pytań, które chcę
powtórzyć, jest takie: czy naprawdę pan minister
sądzi, że zorganizowanie karnych kompanii wyposażonych w jakąś tam specjalną broń z tłumikami
da jakiś wynik? Tłumiki są zbędne na polowaniu
według mnie, a jestem starym myśliwym. Z mojego doświadczenia wynika jedno – nie da, absolutnie nie da.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, bardzo proszę przestrzegać czasu…)
Tak.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …to jest
1 minuty, i zadać pytanie.)
I drugie pytanie: co oznacza „wektor” w pana
wypowiedzi? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o udzielenie
odpowiedzi na pytania pana senatora.
(Głos z sali: Jeśli można mikrofon.)
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Panie Senatorze, oczywiście to jest bardzo
barwne określenie „kompania karna”, do tego z takim bardzo skromnym atrybutem jak tłumik. Jest
to o tyle przesądzone w tej ustawie, że sięgnęliśmy
po opinie przeciwne, fachowców, którzy gremialnie
wypowiedzieli się przeciw tezom, które pan senator tutaj postawił. Skorzystaliśmy z ich racjonalnej,
w naszym rozumieniu, podpowiedzi. Tłumiki służą oczywiście do tego, że… W warunkach polowań
odgłosy strzałów płoszą zwierzynę, a tłumiki temu
zapobiegają. Ja rozmawiałem z setkami myśliwych
i oni dokładnie mówili to, co ja mówię, a nie pan.
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A druga sprawa to włączenie pojęcia „wektor”
w taką swobodę mówienia o ustawie, o całej problematyce związanej z ASF, o problemie dzików:
że to jest właśnie najważniejszy wektor, podstawowy wektor… Ja tutaj też tego słowa używam,
jak państwo zauważyli, w odniesieniu i w pewnej
opozycji do określenia „rezerwuar”. Prawda? Bo
nie wystarczy mówić o wektorze, trzeba też mówić o rezerwuarze, czyli o miejscu, skąd ten potencjał zarażonych dzików, czyli wektor, dociera
do miejsc, w których następuje następna faza czy
następne fazy zarażenia. I, tak już mówiąc bardzo
jednoznacznie i konkretnie, bo pewnie o to panu
chodziło… Jeżeli się panu nie podoba to określenie, to od razu podam źródło. Ja to pojęcie wziąłem
– tu się może pan zdziwić – bo ono jest wygodne,
jest opisowe… Wiem, że to może się nie kojarzyć
z regułami matematyki w sensie dosłownym. No,
matematykę pojmuje się jako tę pierwszą, najważniejszą naukę… Oczywiście tutaj to ma znaczenie
bardziej kolokwialne. Jednak bardzo szerokie grono uczonych posługuje się właśnie określeniem
„wektor” w odniesieniu do dzików, używając go
zresztą w celach i intencjach zupełnie przeciwnych
do tych, którym ja hołduję. Jako współautor pewnych pomysłów zapisanych w tej ustawie gorąco
im hołduję. Tak że używam tego słowa; ale w takich intencjach, w jakich używają go uczeni, to ja
go nie używam, bo słowo „wektor” bez rezerwuaru,
w praktyce nie funkcjonuje i nie obrazuje dramatu,
jaki w swej grozie przedstawia epidemia dzików
chorych na ASF w Polsce i w innych krajach.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę panią senator Ewę Gawędę o zadanie pytania. Bardzo proszę.
SENATOR
EWA GAWĘDA
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka
Izbo!
Wiele kół łowieckich nie posiada chłodni do
przechowywania odstrzelonej zwierzyny, co w przypadku występowania chorób zakaźnych, a głównie
chodzi o ASF, stworzy ogromny problem z odstrzałami dzików na terenach, gdzie pojawił się ASF.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani Senator, bardzo przepraszam. Bardzo proszę, aby

państwo rozmawiali, jeżeli już musicie rozmawiać,
w sposób, który nie przeszkadza pani senator w zadawaniu pytania.)
Na terenach, gdzie pojawił się ASF, czyli w tzw.
strefach, każdy odstrzelony dzik musi być poddany
badaniu w kierunku ASF, zanim myśliwy będzie
mógł go zabrać na użytek własny. Do czasu otrzymania wyniku badania dzik musi być w chłodni.
Wiele chłodni w kraju zostało zakupionych przez
inspektoraty weterynaryjne, lecz one ogólnie nie
mają warunków, bo oprócz zakupu trzeba taką
chłodnię gdzieś postawić i jakoś ją eksploatować.
Panie Ministrze, czy istnieje konkretny zapis regulujący, kto ma takie chłodnie kupić, i czy są jakieś programy wsparcia na zakup takich chłodni?
To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. W przypadku padłego dzikiego
zwierzęcia jego właścicielem, zgodnie z aktualnymi
zapisami prawa, jest właściciel terenu, na którym
to zwierzę padło. Jeśli więc zwierzę padnie na prywatnej posesji, to za usunięcie i pokrycie kosztów
utylizacji odpowiada prywatna osoba. Nie sprzyja
to szybkiemu zgłaszaniu o zdarzeniu i usuwaniu
padłych zwierząt. Często dochodzi do tzw. przepychanek dotyczących tego, kto ma sprzątnąć padlinę.
Są telefony, jest przerzucanie zgłoszenia z urzędu
do urzędu, a czas płynie. Ten czas ma ogromne znaczenie w przypadku ASF i usuwania padłych dzików
ze środowiska. Pytanie brzmi: czy nie byłoby dobrym rozwiązaniem, gdyby za sprzątanie padłych
zwierząt były odpowiedzialne gminy? Oczywiście
z wyłączeniem pasów drogowych i terenów Lasów
Państwowych. Problematyczne są też zbiorniki
wodne, cieki wodne i torowiska. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Tematyka dotycząca chłodni była też obecna
w pytaniach pani senator postawionych podczas
posiedzenia komisji senackiej. Ja musiałem wtedy wyjść, bo niestety miałem bardzo ważne obowiązki rządowe, poza salą, ale jestem przekonany,
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że odpowiedź mogła być tylko jedna. Znam sytuację i wiem, że na użytek tego, co do tej pory się
działo, chłodni było dość i cały czas ich przybywa.
Cały czas weterynaria, korzystając z pomocy z różnych źródeł, te chłodnie dostarcza. Tutaj mogą być
konieczne, i na pewno będą, jakieś działania pomocowe mające odniesienia w ustawie, i reakcja
służb państwowych, która też jest w ustawie przewidziana. Ta pomoc w przypadku chłodni również
będzie funkcjonować – adekwatnie do potrzeb.
To nie jest problem, który użytkownicy tych chłodni do tej pory sygnalizowali jako niezałatwiony,
wręcz przeciwnie. W niektórych miejscach tych
chłodni jest nadmiar. W tej sytuacji jest pewna
możliwość manewru i tych kłopotów z tego powodu, ale także takiego, o którym mówiłem przed
chwilą… Są zasoby finansowe, które zaspokoją te
potrzeby, tak że tutaj problemu nie widzimy.
Oczywiście, Szanowni Państwo, jest też tak, że
będziemy tę ustawę – mam nadzieję, szczęśliwie
uchwaloną – modernizować poprzez takie szybkie akty prawne może nawet po miesiącu, nie będzie to żaden wstyd. Samo to, że będzie stosowana
taka ustawa, to będzie wielki sukces. Jeżeli przewidzieliśmy 95% potrzeb, na które ta ustawa odpowie
w tym kształcie, w jakim jest w tej chwili prezentowana szanownemu państwu, to będzie to genialna
intuicja, dowód wielkich kompetencji, a jednocześnie będzie pewność tego, że ustawa swoje zadanie
od początku zacznie wypełniać. A na te 5 czy 7%
potrzeb, takich potwierdzonych przez życie, będziemy natychmiast – w ciągu miesiąca, tygodnia
– reagować legislacyjnie i uzupełniać… Myślę, że na
bardzo, bardzo niewielkiej procentowej przestrzeni
będzie trzeba to usprawniać.
Jeżeli chodzi o padłe zwierzęta, to tutaj jest
przepis, który odnosi się z jednej strony do lokalizacji – ten, na czyim terenie to nastąpiło, musi
dokonać… Pani Senator, myślę, że intencją zostawienia tego przede wszystkim jest fakt, że to jest
gwarancja jak najszybszego zlokalizowania padłego dzika. Przecież wiadomo, że jeżeli to się stanie
na terenie prywatnej posesji, to będzie zgłoszenie do odpowiednich służb. Na pewno nie jest tak
– i to jest drugorzędna sprawa – że ten dzik zostanie pozostawiony sam sobie. Jeżeli nawet to powiadomienie trafi od razu do… Służby weterynaryjne,
policyjne, straż miejska itp. – takie organy będą
reagować natychmiast. Jak już nie raz udowodniliśmy, problem różnych obciążeń w reakcji na ASF
zawsze na końcu ciąży na polskim państwie, tak jak
odpowiedzialności za całość sprawy. Najważniejsze

jest to, żeby taki padły dzik nie zagrażał zdrowiu
ludzi. Usunięcie go jest sprawą najważniejszą i będzie się to działo w sposób nie automatyczny, ale
natychmiastowy. I to jest najważniejsze.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zdanie pytania pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja mam niezwykłą słabość – bardzo lubię słuchać pana ministra. No, któż by nie lubił słuchać,
że wojsko idzie w galowych mundurach z bronią
siedemnastej generacji? Idąc tokiem myślenia pana
ministra, posłużę się „triadami”, „szpicami”, „wektorami” i „rezerwuarem”.
3 lata temu Najwyższa Izba Kontroli ogłosiła
raport dotyczący realności działań ministerstwa
rolnictwa w zakresie ograniczania zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i ich rozprzestrzeniania
się w Polsce. We wnioskach NIK triadą było, po
pierwsze, niewystarczające wsparcie finansowe dla
rolników w zakresie realizacji wymogów bioasekuracji ze strony ministerstwa rolnictwa, po drugie,
niedomaganie służb i inspekcji państwowych w zakresie rzeczywistej kontroli przestrzegania zasad
bioasekuracji, po trzecie, brak sukcesów w zakresie
ograniczania przestrzennego rozprzestrzeniania
się choroby.
Szpicą wniosków NIK były 2 wnioski: niewystarczające wsparcie finansowe dla rolników; niedomaganie służb i inspekcji.
Patrząc na tę triadę i szpicę, musimy zapytać
o wektor, czyli o realnie podejmowane działania
przez ministerstwo rolnictwa w zakresie ograniczenia tej choroby. Jeżeli patrzymy na mapę Polski,
to widzimy, że sukcesów brak. Choroba ze wschodu
Polski przeniosła się do centralnej Polski, a teraz
już do zachodniej.
Ale mamy przed sobą konkretny projekt legislacyjny. Czy on rzeczywiście daje nam jakieś
realne narzędzie, czy był, jak pan minister powiedział, przygotowany z wielką pedanterią w zakresie
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spraw legislacyjnych i napisany w oparciu o prawa logiki?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję
bardzo.)
I w kontekście tego mam 2 krótkie pytania.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, czas.)
Co ma wspólnego z ograniczaniem rozprzestrzeniania chorób odpowiedzialność karna za
utrudnianie zwykłych polowań? To po pierwsze.
Po drugie, czy macie państwo analizy dotyczące liczby tych najbardziej tragicznych zdarzeń, postrzelenia ludzi na zwykłych polowaniach, gdzie
nie ma tłumików? Jak to wszystko ma się do tego,
że mówicie, że prowadzicie dialog ze środowiskiem
myśliwych, a odbieracie im możliwość mianowania osób funkcyjnych, przenosząc te uprawnienia
na ministra? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję, Panie Senatorze.
Powtarzam jeszcze raz. Obowiązuje nas wszystkich limit czasowy, ponieważ czas, Panie Senatorze
– o czym, będąc z tej samej generacji, boleśnie się
przekonujemy – biegnie tak samo dla wszystkich.
(Senator Jan Filip Libicki: Tak, to prawda. Ja
potwierdzam.)
Bardzo proszę pana ministra.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE ROLNICTWA
I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Ostatnie pytanie. Mam nadzieję, że namówię
pana ministra środowiska czy klimatu, żeby odpowiedział panu senatorowi na piśmie, redagując stanowisko rządu w tym zakresie. Nie musicie mnie
państwo do tego zachęcać, bo są tutaj, zwłaszcza
w wypowiedzi pana senatora Kwiatkowskiego…
Takie konieczne odpowiedzi na te bardzo precyzyjne, konkretne pytania, będą sformułowane, Panie
Senatorze, na piśmie, bo tylko w ten sposób może
pan dostać wiarygodne, prawdziwe i szerokie informacje, zgodne pewnie z tym, co pan w swojej
gigantycznej wiedzy jako szef izby do tego powołanej na pewno wie. Te pytania z pańskiego punktu
widzenia… Może tu były intencje retoryczne. Mam
nadzieję, że jakoś z tego wybrniemy.

Bardzo się cieszę, że podał pan datę publikacji raportu NIK, który – mówię to też jako pewną
oczywistość – był dla nas jedną z inspiracji, był
jednym z dowodów na to, że błyskawicznie trzeba
coś w tej sprawie robić. Powoływaliśmy się, może
nie we wszystkim, na pewne fragmenty tego raportu, mówiliśmy, że trzeba to po prostu robić.
Oczywiście w pewnych kwestiach nie do końca się
z nim zgadzam. Na piśmie będzie, Panie Senatorze,
bardzo rzetelna odpowiedź, pozbawiona jakichś
wątków przesadnej dumy. Na pewno udokumentujemy też absolutną dążność i ciężkie pieniądze, które na pomoc dla rolników… Mówię o pomocy, czyli
dawaniu konkretnych, bezzwrotnych środków,
i to w bardzo dużej ilości. To się cały czas rozwija,
z roku na rok. Było tak również w ostatnim roku,
w przedostatnim roku, kiedy z panem ministrem
Krzysztofem Ardanowskim mieliśmy rzeczywistą
odpowiedzialność za polskie rolnictwo. To zostało
wtedy bardzo mocno – mówię tak kolokwialnie, ale
zgodnie z intencjami i z satysfakcją – podkręcone.
Z bioasekuracją było różnie, ale w tej chwili dochodzimy już do stanu prawie 100%. W tej
chwili ok. 95% gospodarstw rolnych, hodowlanych jest sprawdzonych pod kątem bioasekuracji. Sprawdzamy też, czy wcześniejsze zalecenia
były tam zrealizowane. Dochodzimy tutaj do…
W ostatnich miesiącach był tutaj ogromny postęp,
wzrost o kilkadziesiąt procent. To są takie sytuacje,
w których świadomi tego, o czym pan mówi, bardzo zwracamy uwagę na realizację takich zadań.
Z satysfakcją wszystkim państwu oświadczam,
że zbliżamy się do poziomu 100%. Mówię o gospodarstwach, które są sprawdzone bardzo dokładnie,
bardzo precyzyjnie pod kątem bioasekuracji, z respektowaniem zasad, stosowaniem zasad, a także
pod kątem wykonywania zaleceń wcześniejszych
kontroli, wskazań czy koniecznych poprawek.
Myślę, że w tym stanie rzeczy… Panie Senatorze,
proszę uznać moją wypowiedź za wyczerpującą,
oczywiście z suplementem pytań szczegółowych
i również szczegółowych odpowiedzi.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
Proszę o zadanie pytania panią senator Jadwigę
Rotnicką.
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SENATOR
JADWIGA ROTNICKA
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, powiada pan, że podstawową,
pierwszą rzeczą w walce z ASF jest odstrzał…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Redukcja populacji. To jest oficjalne oświadczenie Unii Europejskiej,
wystarczające dla mnie.)
Redukcja, dobrze. Redukcja populacji, tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Tak, dzików.)
Proszę powiedzieć, czy ministerstwo zna liczbę
czy tam – nie wiem, jak to się nazywa – pogłowie
tych dzików. Ile ich mniej więcej w tej chwili jest,
ile z roku na rok odstrzelono i ile w tym było tych
z ASF? To jest pierwsze pytanie.
Drugie pytanie. Czy strona rządowa…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Szanowni Państwo, bardzo proszę o spokój, bo to
przeszkadza wszystkim.)
To było pierwsze pytanie.
Drugie. Czy strona rządowa przewiduje jakiś ekwiwalent finansowy dla gospodarstw, nie
dla tych typowo hodowlanych, gdzie są duże, powiedzmy, fermy świń – tak to nazwę – tylko dla
tych mniejszych, dla rolników, którzy mają mniejsze stadko 30, 40, 50 świń? To jest drugie pytanie
i może tyle na razie wystarczy. Dziękuję.
Aha, chciałabym jeszcze jedno pytanie dodać.
Co legło u podstaw tego, że państwo wprowadziliście do tej ustawy o zwalczaniu rozprzestrzeniania
się ASF zmianę sposobu powoływania głównego
łowczego kraju? Nie będzie on wybierany przez
PZŁ, tylko nominowany przez ministra.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Proszę bardzo.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Dziękuję.
Pytanie dotyczyło pogłowia, liczby dzików.
Proszę państwa, moja odpowiedź nie jest wcale
humorystyczna, jest w sumie odpowiedzią bardzo

smutną. Otóż żeby uzmysłowić dramat nas wszystkich, posłużę się słowami piosenki: tego nie wie
nikt. I to jest ta sytuacja, która nas sprowadza
na grunt konieczności zastosowania przepisów,
które państwu proponujemy do zatwierdzenia,
do uchwalenia. Otóż możemy się tutaj posługiwać tylko pewnymi przykładami, porównaniami
odwołującymi się już nie do wyobraźni, tylko do
prostych rachunków – bardzo wiarygodnymi, bo
z ostatnich tygodni.
Mówiłem o tym przypadku czeskim, który odnosi się do tego nagłego pojawienia się wirusa ASF
u dzika, zresztą przedziwnego dzika, znalezionego
gdzieś na polnej drodze, gdzie się jedzie wybojami ogromnymi, gdzie się jedzie 15 km/h. No, nagle
znaleziony został dzik, straszliwie poturbowany,
zmaltretowany, tzw. powypadkowy, po którego
nikt się nie zgłosił. Nikt też nie zameldował się na
policji, na jakimś posterunku, żeby otrzymać odszkodowanie za ciężko poturbowany samochód…
chociaż przy takiej prędkości pewnie takiej sytuacji
nie było. Tak więc to jest oczywiście do wyjaśnienia
dla innych służb.
Ale wtedy myśmy interweniowali, tak jak zawsze w takich sytuacjach, natychmiast, bardzo
szybko, czyli zrobiliśmy to, o czym mówiłem.
Ogrodzenie o promieniu 5 km, 6 km – w sumie
ponad 36 km – postawiliśmy w ciągu 3 dni. I tam
się dokonuje to, o czym mówiłem. Perfekcyjnie zrealizowano model czeski, model zlikwidowania populacji na ograniczonym, zagrodzonym i, że tak
powiem, nieprzepuszczalnym terenie.
I co się okazało? No, myśmy oczywiście to
zbadali. Szanowni Państwo Senatorowie, według
dyrektyw Unii Europejskiej populacja w Polsce,
tak jak w innych państwach, powinna wynosić
– ona jest zalecana dyrektywnie, do wykonania
– 0,1 sztuki dzika na 1 km2. Taka jest populacja,
która jest zalecana. Oczywiście absurdalne są te
różne oskarżenia, że likwidujemy, eksterminujemy, że co do sztuki ma być to wszystko zlikwidowane. No nie, dzik ma teraz reproduktywność
na poziomie 500% rocznie, więc jeżeli zostawimy
nawet 0,1 na 1 km2, to oczywiście będą to warunki całkowicie bezpieczne dla reprodukcji gatunku.
A co znaleźliśmy wewnątrz tego worka w województwie dolnośląskim, otoczonego szczelną
siatką? Jakby przeliczać to zalecenie, że powinna
być 0,1 dzika na 1 km2, to tam powinniśmy znaleźć 5 sztuk dzików. A znaleźliśmy, Szanowna
Pani Senator, 20 razy więcej albo jeszcze lepiej.
To wszystko będzie, Pani Senator – takie pytanie
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usłyszałem z sali – skrupulatnie policzone, bo jesteśmy w ostatniej fazie prac nad pełną likwidacją
populacji na tym zamkniętym obszarze.
To jest też odpowiedź na pytanie pani senator.
Będzie to na piśmie z oczywistej konieczności, dlatego że cała operacja jeszcze trwa, choć jest na absolutnie końcowym etapie.
W przypadku pytania, które tutaj już po raz
któryś pada, dotyczącego przypisania konieczności wyboru głównego łowczego przez ministra, czyli przez rząd, mówiąc już tak do końca, w każdych
warunkach… To jest podyktowane tym, że – i mówię to z pełną odpowiedzialnością, za dużo miałem
wypowiedzi oficjalnych, medialnych, żebym o nich
zapomniał – Polski Związek Łowiecki nie wykazał
się w tych ostatnich miesiącach i latach taką nadzwyczajną przykładnością w realizacji tych zadań,
które my chcemy na mocy ustawy i tych przepisów
zrealizować w ciągu kilku miesięcy.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuje bardzo.
Pan senator Jan Filip Libicki jest następny.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Ja jeszcze w sprawie łowczego krajowego.
Po pierwsze, do tej pory, jak rozumiem – tak przynajmniej rozumiem rozmowę z myśliwymi, którzy
się do mnie zgłosili – było tak, że minister wskazywał tego łowczego krajowego spośród 3 kandydatów, których przedstawił Polski Związek Łowiecki.
I oczywiście tu jest pytanie, czy to nie jest tak, że
jednak państwo ingerujecie w pewną niezależność
samorządu łowieckiego. No, można myśliwych
lubić, nie lubić, ale skoro jest to stowarzyszenie
rządzące się prawem o stowarzyszeniach, które
w Polsce funkcjonuje, to jednak, jak mi się wydaje,
pewną samodzielność powinno mieć.
Ale kwestia druga jest następująca: czy pan
uważa to za właściwe? Bo ja rozumiem, że sytuacja jest w tej chwili taka, że to minister wskazuje
łowczego krajowego, ale koszty jego funkcjonowania przez kadencję musi pokrywać Polski Związek
Łowiecki. Czy jest dobrze wskazywać komuś kogoś, kogo następnie ten ktoś, to stowarzyszenie ma
przez jakiś tam okres utrzymywać? Wydaje mi się
to nie bardzo logiczne i nie bardzo sprawiedliwe.

Czy pan minister mógłby do tego się odnieść?
Bardzo dziękuję.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Panie Senatorze, jest tak, że mamy różne źródła
informacji i stanowisk w tym samym środowisku,
czyli środowisku myśliwych. Do mnie też dzwonili
i dzwonią, teraz bardziej z gratulacjami, wcześniej
z postulatami, myśliwi, którzy żądali w sposób bardzo zdecydowany takich rozwiązań, jakie znalazły
się w projekcie ustawy, literalnie takich rozwiązań.
No i spełniliśmy po części wolę bardzo poważnej
części, bardzo istotnej dla nas części, uczciwej,
zdroworozsądkowej, bezinteresownej części opinii publicznej zlokalizowanej w Polskim Związku
Łowieckim.
Pańskie drugie pytanie jest, Panie Senatorze
– w cudzysłów to biorę, bo akurat mi się takie
słowo gdzieś w zasobach pojawiło – trochę przewrotne. Dlatego że Polski Związek Łowiecki z mocy
tego, co się stało, a więc przecież jest to usankcjonowane prawnie, ma wszystkie dobra i, nie będąc
właścicielem i nie ponosząc z tego tytułu kosztów,
w zakresie zwierzyny ma do nich całkowity dostęp
i prowadzi całkowicie własną, z mocy danych im
przywilejów i udostępnionych przez państwo…
To jest całkowita własność, całkowita wolność.
On dysponuje ogromnym majątkiem, prawda,
o czym wszyscy doskonale wiemy. I w związku
z tym takie uregulowanie, że państwo ma prawo
do bezpośredniego wpływu na szefa związku, nie
jest, jak uważam, odbieraniem żywotnych praw
Polskiemu Związkowi Łowieckiemu, dlatego że
w niczym nie ogranicza gospodarki łowieckiej,
którą on uprawia, ani rozkoszy polowań. Niemniej
jednak na pewno zbliża to się do momentu, w którym państwo upomni się o należne sobie pewne
konieczne respektowanie jego interesów.
To jest również i tak, że – to jest to, co powiedziałem przed chwilą – jeżeli jest bardzo ważne,
fundamentalne zadanie państwowe o niezwykłej
mocy, zadanie państwowe o kapitalnym znaczeniu
podstawowym dla polskiej racji stanu, to ktoś, kto
wykazuje do tego chłodny stosunek, niebezinteresowny, opieszały, nie staje na baczność i nie rzuca
się do ratowania państwa i polskiej gospodarki…
No, państwo musi mieć na to wzrastający, Panie
Senatorze, wpływ. I będzie miało.
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(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Michał Kamiński)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję panu ministrowi za udzielenie odpowiedzi na pytanie pana senatora jubilata,
któremu niniejszym składam serdeczne życzenia.
(Senator Jan Filip Libicki: Bardzo dziękuję,
Panie Marszałku.) (Oklaski)
Panie Ministrze, teraz będzie pan odpowiadał na pytanie, które zada pan senator Beniamin
Godyla.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
SENATOR
BENIAMIN GODYLA
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Moje pytanie zadawałem już na posiedzeniu
komisji rolnictwa, tylko wtedy był taki trochę niefortunny czas, że pan minister spieszył się na głosowanie do Sejmu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Tak jest.)
Na pierwsze pytanie częściowo pan odpowiedział…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Nie ja sam, prawda? Wszyscy posłowie musieli wyjść.)
Tak, ale na pierwsze… To już pani profesor zadała to pytanie. Chodziło mi o to pogłowie, jakie
mamy. Wtedy pan powiedział: dużo, dużo. No, ciężko stwierdzić… Ma być redukcja poprzez ten odstrzał. No, skoro my nie wiemy, jakie to pogłowie
jest, to ciężko określić tę redukcję, jaka ona będzie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Będzie sukcesywna, Panie Senatorze.)
Ale daleko idąc… Na jaki czas jest zaplanowana
cała akcja tego sanitarnego odstrzału? Rok? Dwa?
Bo wiadomo, że inne polowania też będą. Jak my
mamy rozróżnić, wchodząc do lasu, czy to będzie
polowanie sanitarne, czy zwykłe polowanie? Bo też,
no, chcielibyśmy trochę bliżej wiedzieć.
I jeszcze kolejne pytanie. Jaki jest plan B?
Gdyby to wszystko naprawdę nie przyniosło oczekiwanych sukcesów, chociaż wierzę w to, że… Tak
prawdę mówiąc, to myślałem, że to będzie 3 lata

wcześniej. Bo mielibyśmy mniejsze koszty jakby
nie teraz ta specustawa, tylko wcześniej ta ustawa
była wprowadzona. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Dziękuję uprzejmie.
No, polowania zgodnie z prawem łowieckim
i z innymi ustawami są oznakowane, są powiadomienia. Każdy myśliwy musi być też wyposażony
w taką przepustkę, pozwolenie – mówię kolokwialnie, ale wszyscy wiedzą, o czym mówię – żeby w jakimkolwiek polowaniu uczestniczyć. Tak więc to
są znakomicie opatrzone w środowisku i także,
jak myślę, szerzej sposoby bezpiecznego – przede
wszystkim bezpiecznego, bo o to tu chodzi – przeprowadzania polowań.
Pytanie o to, ile to będzie trwało, no, jest pytaniem jak gdyby dwuwątkowym. A przynajmniej
odpowiedź musi być dwuwątkowa, nawiązująca do
tego, co już tutaj państwu mówiłem.
Przed chwilą, odpowiadając na pytanie pani senator, mówiłem o tej sytuacji w województwie dolnośląskim, o tym otoczeniu, o promieniu 5 km…
i potem likwidacji populacji wewnątrz tego ogrodzenia. No więc gdyby było tak, jak wynika z tych
rachub, że jest 20 razy więcej czy kilkanaście razy
więcej dzików, spokojnie licząc, niż powinno być,
czyli powiedzmy 0,1 dzika na 1 km2… No, ja tutaj
przed chwilą użyłem takiego określenia czasowego: pół roku, kilka miesięcy. No, gdyby tak mogło
być… Ale jest więcej, jest więcej. Nie wiemy tak naprawdę, ile razy więcej. Nie szkoduję sobie tutaj
ani nie chcę się z tego tłumaczyć, bo wszyscy jesteśmy dokładnie w takiej samej sytuacji. Myśmy
razem z parlamentem zabrali się za to, żeby to
usprawnić i dać podstawowe narzędzia do tego,
określić cel. Cel jest określony w rekomendacjach
Unii Europejskiej: 0,1 dzika na 1 km2. I na tym poprzestajemy, jeśli chodzi o to, co chcemy osiągnąć.
Bardzo precyzyjnie określamy ten cel, mając tutaj
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poparcie wszystkich organów Unii Europejskiej,
włącznie z Komisją, na czele z Komisją. A więc
tylko w takich kategoriach względnych, ale bardzo
konkretnych, wyposażonych w konkretne kryteria,
możemy na to pytanie odpowiedzieć.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią marszałek, panią senator Gabrielę Morawską-Stanecką.
Bardzo proszę.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Ministrze, wracam do tego art. 32a ust. 5
i ust. 6. Jakie są kryteria, jakie będą kryteria wyboru łowczego krajowego i łowczych okręgowych? Bo
ja przypominam, że również łowczych okręgowych
de facto będzie wybierał minister, ponieważ musi
być uzyskana pozytywna opinia ministra. To jest
moje pierwsze pytanie: jakie kryteria? Jeszcze nie
ma kadencji, więc czy będzie sobie dowolnie odwoływał i powoływał, kiedy po prostu będzie miał
taką ochotę?
I drugie moje pytanie jest takie… Bo pan nie
odpowiedział do końca na pytanie pana senatora
Libickiego. On wyraźnie zaakcentował fakt, że wynagrodzenie łowczego krajowego i łowczych okręgowych będzie pochodziło ze składek członków
Polskiego Związku Łowieckiego, czyli organizacji
pozarządowej, a nie z budżetu państwa. Pan minister bardzo eufemistycznie powiedział, że oni dysponują majątkiem. Jednak sam pan wie, że Polski
Związek Łowiecki utrzymuje się ze składek członkowskich, a nie z przychodów pochodzących ze
sprzedaży tusz zwierzyny, bo to jest przychód kół
łowieckich, a nie struktur zrzeszenia. W związku
z tym pytam: jak to pan minister wytłumaczy? Bo
to jest takie trochę niekonstytucyjne.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Bardzo proszę pana ministra o odpowiedź na
pytanie.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Myślę, że podobnie jak w poprzedniej sytuacji, która się zdarzyła, głównym adresatem jest
tu oczywiście, formalnie i nie tylko formalnie, pan
minister mający niczym nieuszczuplony nadzór
nad Polskim Związkiem Łowieckim, czyli minister
klimatu i minister środowiska. Jednak jednego jestem pewny. Zgodnie z intencjami, zgodnie z tym,
co tutaj wielokrotnie w różnych kontekstach państwu przedstawiałem, jestem przekonany, że tak
będzie i tak musi być, że to kryterium, oczywiście
oprócz czysto merytorycznych, które są oczywiste,
i przez samo środowisko myśliwych będą bardzo
surowo stosowane w stosunku do jakichkolwiek
nominatów… Bo to jest szczególna umiejętność.
Fachowość, autorytet są tu czymś podstawowym,
autorytet czerpany oczywiście z uczciwości, bezinteresowności, szlachetności i kompetencji. Ale
państwo musi mieć tutaj wpływ na stosowanie jednego podstawowego kryterium. Ja tutaj mówiłem,
o co chodzi. Chodzi o osoby – odnosi się to zarówno do łowczego krajowego, jak i łowczych okręgowych – które za priorytet będą uznawać w swojej
służbie publicznej interes państwa, polską rację
stanu. I tylko takie osoby będą godne zasiadać i na
stolcu głównego łowczego, i na mniejszych tronach w okręgowych związkach łowieckich, czyli
jako łowczy okręgowi. I to jest to kryterium, które
chcemy z całą mocą stosować, egzekwować w bardzo bliskiej konfidencji wyborczej, konfidencji
rozumianej jako takie kryteria wspólnie stosowane, które będą źródłem pełnej akceptacji. Tutaj
nie będzie żadnej uzurpacji, bo nie może być tak,
że będziemy zakładać, że respektowanie polskiego
interesu narodowego i polskiej racji stanu będzie,
Państwo Senatorowie, którzy takie pytania mi zadawali, w kontrze do myślenia, do stanowiska, do
rozumowania i postępowania Polskiego Związku
Łowieckiego, bobyśmy ten związek po prostu
straszliwie obrażali.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ale ja
chciałabym dopytać…)
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Pani Senator, Pani Marszałek, bardzo proszę…
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Ja
chciałabym dopytać.)
…właśnie chciałem pani senator, pani marszałek udzielić głosu, ponieważ pomimo niezwykłej
elokwencji pana ministra pani marszałek uznała,
że chce zadać jeszcze jedno pytanie. Niniejszym
to uczynię.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Ja chcę zadać dokładnie… Chcę, żeby pan minister odpowiedział mi na to pytanie, bo pan minister
bardzo pięknie mówi, ale nic konkretnego tam się
nie znalazło.
Moje pierwsze w takim razie pytanie dodatkowe jest takie: dlaczego te fantastyczne kryteria nie
znalazły się w ustawie? Intencje i różne inne rzeczy
to nie są kryteria.
I zadałam też pytanie drugie, na które mi pan
nie odpowiedział: jak to się ma do finansowania
tego przez organizacje pozarządowe? Jak sobie pan
minister radzi z niezgodnością z konstytucją? I zanim jeszcze pan odpowie, dodam, że ja bardzo poproszę o odpowiedź na te pytania na piśmie.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Ja myślę, że tak powinienem być zrozumiany,
że te pytania będą miały konsekwencje w odpowiedzi bardzo rzetelnej, ponieważ jest to także pytanie
prawnicze, w odniesieniu do aktów prawnych, więc
odpowiedź tym bardziej będzie musiała być sformułowana z dużą dozą pedanterii, i tak się stanie.
A na to pytanie dotyczące kryteriów też nie
odpowiem wymijająco, tylko otwarcie i bardzo
szczerze, i w sposób jednoznaczny. Nie ma na to
kryteriów, na polską rację stanu, bo ona jest oczywista, a nie ma kryteriów na oczywistość. I zamiast

jakichś paragrafów i jakichś kryteriów będzie stawał przed opinią publiczną, wobec związków, wobec wszystkich nas konkretny człowiek, człowiek
będzie tym zapisem woli politycznej i kryteriów,
i to jest najuczciwsza odpowiedź, jedyna możliwa.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator sekretarz.
SENATOR
JERZY WCISŁA
Ja, Panie Ministrze, poproszę, by dołączyć mnie
też do tej odpowiedzi pisemnej na pytanie, o którą
pani senator prosiła.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Bardzo proszę,
oczywiście.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Jerzego Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Pierwsze pytanie, związane troszkę z historią. Bodajże 4 lata temu na tej sali mówiliśmy już
o ASF. Tam była dość długa dyskusja. Ja w tej dyskusji zapytałem, czy możliwe jest po prostu postawienie płotu pomiędzy Polską a Białorusią. Wtedy
bodajże tylko z Białorusi przychodziły te dziki i niewielka była jeszcze ilość ognisk w Polsce.
No i odpowiedź była: nie. A teraz widzimy, jak to
dalej brnie. Dlaczego ja pytam? Ponieważ podejrzewam, że Białoruś w dalszym ciągu jest na bakier
z bioasekuracją. My tutaj będziemy się zajmować
naszymi dzikami, a z Białorusi będą podchodziły
następne. Niemcy, jak widać, postawili płot, przynajmniej stawiają, medialnie było to widoczne,
i nikt tam się specjalnie nie przejmuje różnymi
ruchami ekologicznymi itd. Czy nie uważa pan,
że taki płot jest jednak konieczny? Bo nawet jak
wybijemy wszystkie dziki zarażone w Polsce, to
przyjdą do nas nowe z tych kierunków czy z tych
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państw, które, tak jak powiedziałem, niewiele sobie
robią z tego problemu.
I drugie pytanie, bardzo konkretne. Otóż
ust. 10b dodawany do art. 42 w prawie łowieckim
upoważnia ministra do określenia w trybie rozporządzenia zasad bioasekuracji, które powinny być
przestrzegane w czasie polowań. Gdzieś dawniej
wyczytałem, że wirus utrzymuje się w krwi, na glebie przez 80 dni, a w samych zwłokach przez bodaj
4 miesiące może zarażać. No to tym bardziej przy
takich polowaniach, zmasowanych i sanitarnych,
trzeba się do tego przygotować. Czy macie już państwo projekt takiego rozporządzenia? Bo ustawa
bardzo szybko wchodzi w życie, właściwie w ciągu
1 dnia od opublikowania.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Dziękuję uprzejmie.
Płot, o którym pan mówił, ma swoją historię.
Nie chcę tego komentować, odnosić się. Pamiętam
oczywiście dyskusję w tej sprawie. Ona dotyczyła
też bardzo poważnych wątpliwości co do skuteczności postawienia takiej instalacji w konkretnych
warunkach topograficznych. I wskutek, jak myślę,
decyzji bardziej merytorycznych w odniesieniu do
całej dyskusji, wskutek skonfrontowania uzysków
z celem, z tym, co można było tam faktycznie zrobić, ta koncepcja została w konkretnych warunkach
zarzucona. Ale chcę powiedzieć z całą stanowczością, że niezależnie od tego przypadku z niemieckim płotem, który przecież też ma charakter
doraźny… Tam też pewnie pojawiają się albo pojawią się już niedługo pewne wątpliwości związane ze skutecznością takiego urządzenia, bo zawsze
się może zdarzyć jakaś dziura, jakaś inna sytuacja,
np. dziki są bardzo skoczne. Ja nie widziałem tego
płotu. Wiem, że on jest stawiany. Zawsze, jak to
w przypadku Niemców, jest przekonanie o skuteczności, perfekcji i masywności przedsięwzięcia, ale
my musimy spokojnie poczekać.
My w tej chwili musimy wykonać tę ustawę. I w moim najgłębszym przekonaniu my

zrealizujemy wszystkie cele, które dotyczą sukcesów w walce z ASF – zarówno czeskich, belgijskich, niemieckich, jak i francuskich. Połączymy
pojawienie się nowych przypadków ze skutecznym
ich znieczuleniem, czyli zlikwidowaniem dzików,
bo tego rzecz dotyczy, a jednocześnie dokonamy
na obszarze całego państwa redukcji prewencyjnej. Moce, które ma w sobie ustawa, i moce organizacyjne, o których pan też wspomniał, dotyczące
konieczności wydania zaraz po uchwaleniu ustawy
wielu różnych rozporządzeń… Wszyscy będziemy
to ćwiczyć, będziemy trenować w walce. To będzie taki bój, że tak powiem, spotkaniowy z ustawą i z celami, które ona ma zrealizować poprzez
konkretnych ludzi i poprzez konkretne instytucje
– zarówno te fizyczne, jak i ustrojowe oraz ustawowe, bo zapis jest również w rozumieniu socjologicznym pewną instytucją. I to będziemy robić.
Jest najzupełniej oczywiste, że będziemy ten proces
nawet nie tyle monitorować… Cały czas będziemy
wewnątrz tego procesu. Będziemy go oceniać na
bieżąco, nie z tygodnia na tydzień czy z miesiąca
na miesiąc, tylko z dnia na dzień, z godziny na godzinę. Będziemy dużo o tym wiedzieć, bo będziemy
w środku tego procesu – bo tak to jest pomyślane.
Cała ta ustawa nie tylko daje możliwość szybkiego
reagowania wojewodom jako szefom sztabu kryzysowego, lekarzom powiatowym i wojewódzkim
weterynarii – każdy wie, co ma robić – ale też daje
bardzo wysoką koordynację na szczeblu państwowym z tej racji, że każdy wojewódzki i powiatowy
lekarz weterynarii ma swojego szefa w postaci lekarza głównego, krajowego, a ten ma swojego szefa w postaci ministra rolnictwa. A jednocześnie
wszyscy wojewodowie, co oczywiste, mają swojego szefa, który nie tylko jest w ministerstwie spraw
wewnętrznych i administracji dysponentem służb
policyjnych, Straży Granicznej i Państwowej Straży
Pożarnej, czyli zarządzających tymi kontyngentami, o których mówiłem, ale przede wszystkim jest
szefem literalnym, jako minister, dla każdego wojewody, jako administrator główny, naczelny wobec
administratorów wojewódzkich. A więc to jest zapewnione, i to jest bardzo dużo. Myślę, że zostało
to pomyślane w taki sposób…
To, co pan zgłosił jako wątpliwość… Dziękuje
za to pytanie, bo ono jest wyrazem troski. Myślę,
że sposób, w jaki opisuje to ta ustawa, powoduje…
Po pierwsze, jestem przekonany, że to wszystko już
jest przygotowane, zrobione. Ja pamiętam, w jakiej sytuacji zjawiłem się 15 listopada w Gorzowie
Wielkopolskim na posiedzeniu wojewódzkiego

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 stycznia 2020 r.

301
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt

sztabu kryzysowego, gdzie oczywiście była konieczność zaordynowania nadzwyczajnych środków do
zrealizowania w maksymalnej palecie tych właśnie
środków szczegółowych w maksymalnie krótkim
czasie, tych 3 dni, o których mówiłem. Szanowni
Państwo, tutaj chwalę. Ten sztab był znakomicie
przygotowany, poza jednym wyjątkiem, takim osobowym, personalnym, był znakomicie przygotowany, wszystko było rozpisane na role, ludzie się
rwali do pracy, do walki. Stąd tam to, co w sposób nieunikniony nastąpiło, bo trzeba było grodzić
Wielkopolskę, postawić wielki płot, tak to nazwijmy, stacjonarny, ponad 100 km… Ale do tego trzeba
dodać, że wszędzie tam, gdzie w Wielkopolsce się
pojawił tzw. przypadek, pojedynczy zarażony dzik,
natychmiast powstawało to samo, co w województwie lubuskim, promień 5–6 km, nieregularny, bo
przecież różna jest topografia… Był jeden, potem
pojawił się drugi i natychmiast, w ciągu paru dni
zrobiliśmy to samo. I tak to działa.
I w tej ustawie chodziło o to, żeby tam, gdzie
są ewidentne luki i braki, uzupełnić to od strony
instytucji prawnych, a tam, gdzie to działa znakomicie, dać możliwość usankcjonowania tego, żeby
to działało prawnie z automatu, bo tam musieliśmy
pewne luki prawne nadrabiać, uzupełniać wolą,
decyzją, stanowczością, determinacją. Wyszło to
świetnie, ale jest konieczność, żeby w skali całego
kraju było to ujednolicone.
Może to jest zbyt szeroka wypowiedź, ale z największą refleksją chciałem podejść do intencji pana
senatora i to powiedzieć.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo
dziękuję…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie
Marszałku, dodatkowe pytanie, króciutkie.)
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Panie Senatorze, ja przypominam tylko, że
marszałek udziela głosu.
Bardzo proszę, pan senator ma dodatkowe pytanie. Proszę uprzejmie.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Ministrze, króciutko. Czy Białoruś współdziała, współpracuje z nami, jeśli chodzi o eliminację ASF? Jeśli nie, to musimy inaczej podejść do
tej granicy.

WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Panie Senatorze, Białoruś zwalcza ASF według
własnych norm, potrzeb i zwyczajów. Ale myślę,
że na poziomie granicznych lekarzy weterynarii
ta współpraca przebiega… Mamy kontakt i wiemy,
że nasi lekarze weterynarii, ci graniczni czy też województw przylegających do granicy z Białorusią,
wiedzą, że walka z ASF, nawet nie do końca doskonała do tej pory, jak w Polsce, ale przebiega według
zupełnie innych formuł i norm niż na Białorusi.
Nasi lekarze wojewódzcy i powiatowi wiedzą, co
mają robić, żebyśmy z tego powodu ponosili jak
najmniejsze szkody.
Myślę, że również lekarze białoruscy nie mają
tutaj… Nie biorę oczywiście odpowiedzialności za
swoją wypowiedź, więc będę ją ograniczał, jeżeli
chodzi o pewną dozę pewności. W każdym razie
my też patrzymy na to pod kątem jakichś działań celowych. I nie ma tutaj takiej sytuacji, rozpoznanej… Aczkolwiek raz jeszcze podkreślę, że cały
czas, bez przerwy pracujemy nad tym, żeby problem wschodniej granicy, nie tylko w przypadku
Białorusi, rozwiązać raz na zawsze. Przy okazji tej
ustawy, którą w tej chwili procedujmy, taka możliwość się znowu historycznie pojawia, bo możliwość
redukcji populacji dzików załatwia problem w odpowiednią stronę, w odpowiednich kierunkach,
w odpowiednim czasie. Ta ustawa ten problem,
o którym pan senator tutaj wspomniał w trosce
o polski interes narodowy, bo tak to rozumiem,
może rozwiązać, ona umożliwia rozwiązanie także tego problemu raz na zawsze.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Zdzisława Pupę. Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SENATOR
ZDZISŁAW PUPA

Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.

Panie Ministrze, z uwagą przysłuchuję się tej
dyskusji. Chciałbym, żeby pan minister wyjaśnił
kwestie, które są chyba tutaj źle interpretowane.
Mianowicie pojawił się tu taki temat jak przepustka, wstęp do lasu czy przepustka dla myśliwego. Myśliwy idzie na polowanie, po pierwsze,
z legitymacją…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Tak.)
…że jest myśliwym, po drugie, z taką informacją dotyczącą zezwolenia na broń, i po trzecie,
z kartą, zezwoleniem na pozyskanie określonej ilości i określonego gatunku dziczyzny. I ja tego nie
rozumiem. Czy będzie jeszcze jakieś dodatkowe zezwolenie na to, żeby myśliwy mógł pójść polować?
To pierwsza kwestia.
(Senator Sławomir Rybicki: Zgoda właściciela
gruntu.)
Druga to taki temat, który tu został poruszony, mianowicie polowanie sanitarne i polowanie
zwykłe. Takie terminy zostały użyte na tej sali.
I chciałbym, żeby pan minister wyjaśnił również
te terminy. Czy idąc np. na tzw. polowanie zwykłe – takiego terminu w łowiectwie nie ma, jest
polowanie indywidualne lub zbiorowe, ale ja używam tej terminologii, która się tu pojawiła – myśliwy nie będzie mógł ustrzelić, załóżmy, dzika? No,
tak to wygląda. Bo według tych interpretacji, które
były zgłaszane w ramach wniosku mniejszości…
Miałem takie wrażenie, że na tym polowaniu, że
tak powiem, zwykłym myśliwy nie może polować
na dzika. Albo odwrotnie, że na polowaniu zwykłym myśliwy nie może upolować innej zwierzyny, na którą ma upoważnienie. I to by dobrze było
wyjaśnić, bo, jak myślę, to by pomogło zrozumieć
kwestie zapisów w ustawie.
I trzecie pytanie. Chciałbym zapytać jeszcze
o coś, co jest ważne dla każdego myśliwego, czyli o etykę łowiecką. Dzisiaj trudno jest, szanując
zwierzynę, dbając o zwierzynę i o, można powiedzieć, rozwój gatunku, ale też i o pewne zasady humanitarne… Czy ta eksterminacja dzika ma się tak
daleko posuwać, że będzie się strzelało do loch prośnych i do loch prowadzących? Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Panie Senatorze, pierwsze pytanie dotyczące
tego zbioru dokumentów, zajmującego poważną
część plecaka, które ma przy sobie myśliwy, no i takiej informacji i pańskich poglądów na ten temat…
Gdyby pan to pytanie pierwsze zakończył pytaniem
do mnie, czy ma pan rację, odpowiedziałbym: tak,
w 100% ma pan senator rację. I to jest odpowiedź
na te wątpliwości, które pan po drodze w precyzyjnym pytaniu i w precyzyjnie zarysowanych intencjach również wyjaśnił.
I pytanie trzecie. Pozwoli pan, że odpowiemy…
Bo to są kwestie już czysto łowieckie, no, nie ma
tutaj możliwości w tej chwili, żeby pan minister
– mówię o ministrze środowiska, ministrze klimatu – już tak zupełnie do końca i fachowo tę część
przepisów i własnej odpowiedzialności… Te pytania
zostaną wobec wszystkich państwa, tych, którzy
je zadawali w odniesieniu do prawa łowieckiego
i kompetencji pana ministra nadzorującego sprawy Polskiego Związku Łowieckiego… Odpowiedzi
zostaną udzielone na piśmie, bo dzisiaj takich możliwości nie ma.
(Senator Zdzisław Pupa: Ja nie chcę odpowiedzi
na piśmie, bo ja znam odpowiedź.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Senatorze, bardzo proszę…)
No to jak pan zna, to…
(Senator Zdzisław Pupa: Pytam o to, bo, jak mi
się wydaje, przybliżenie, wyjaśnienie tej sprawy
przez pana ministra, który jest na sali, pozwoliłoby na zrozumienie ustawy przez wielu senatorów.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, bardzo proszę, byśmy trzymali się formalnej strony naszych obrad.)
(Senator Zdzisław Pupa: Przepraszam, przepraszam.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czy pan minister ma coś do dodania?)
Mam do dodania tyle, że, no, ja mogę zareagować pewnie zgodnie z pańskimi intencjami, Panie
Senatorze, że jeżeli tutaj pada takie hasło jak „eksterminacja”, no, to ja się oczywiście na to nie zgadzam. Bo, przede wszystkim, mówiliśmy tutaj
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o kryteriach ilościowych i o tym, co po takiej operacji zostanie. Odwołuję się również do praktyki tej
skuteczności, o której tutaj mówiłem, w przypadku
Francji i Niemiec. Tam takich dylematów jak te,
o których pan tutaj wspomniał, nie było, bo być nie
mogło. A wszyscy gratulowali władzom niemieckim takiego sukcesu, tak jak wcześniej Czechom,
oczywiście w zupełnie innej skali. A więc ja, nie
wchodząc w tej chwili głębiej w tę materię, odpowiadam w sposób jednoznaczny w odniesieniu do
konkretnych przykładów, które… Pewne konkretne
kryteria były stosowane, a inne nie były stosowane. Przekazuję tutaj też stanowisko i swoje, i rządu
w tej materii.
Z kolei drugie pytanie… Chyba niedokładnie
zanotowałem sobie drugie pańskie pytanie. A, już
wiem. Mam tu przygotowany pewien cytat z ustawy, który odpowiada na to drugie pytanie. Myślę,
że ta odpowiedź w postaci cytatu całkowicie pana
senatora zadowoli, bo to rozstrzyga wątpliwości. „Odstrzał sanitarny zwierząt jest wykonywany z nakazu wydanego na podstawie przepisów
o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt”. To jest formuła, którą
specjalnie sobie tutaj zanotowałem, żeby ona nie
tyle wybrzmiała ogólnie w odniesieniu do prawa,
ale była literalnie przedstawionym państwu senatorom zapisem prawnym.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora
Mariusza Gromkę. To znaczy pana senatora sekretarza. Bardzo przepraszam.
SENATOR
MARIUSZ GROMKO
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Z informacji przedstawionych dzisiaj przez
pana jasno wynika, że nie ma alternatywy dla skutecznej walki z ASF innej niż redukcja pogłowia.
Przykłady naszych sąsiadów Czechów, Niemców
bądź Belgów jasno pokazują, że jest to właściwy
kierunek. Komisja Europejska również zaleca odstrzał. Wiemy też dzisiaj, że nie możemy dłużej
czekać z tą decyzją, bo szkody są coraz większe,
straty są coraz większe. Chciałbym zapytać, czy

są jakieś szacunki, jeśli chodzi o straty finansowe.
Jakie straty ponosi budżet państwa, polska gospodarka, właśnie z powodu wirusa ASF?
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana ministra o udzielenie
odpowiedzi.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
To jest również, Panie Senatorze… No, zachodzi
tutaj ta sama konieczność co już w przypadku co
najmniej kilkunastu pytań, bo na to pytanie można odpowiedzieć rzetelnie tylko z pozycji naszych
departamentów do spraw rynków rolnych i finansów. I taką odpowiedź pan senator i z oczywistych
względów cała opinia publiczna otrzymają. Ale ja
mogę tutaj tylko powiedzieć, że sytuacje związane
z ASF natychmiast uruchamiają całą lawinę kosztów. To koszty, które ponoszą gospodarstwa, rolnicy. To koszty, które ponosi państwo, związane
z ogromnymi środkami przeznaczonymi na bioasekurację. One są związane z tą epidemią, prawda? Te środki mogłyby być…
(Senator Mariusz Gromko: I odszkodowania…)
…przeznaczone na inne cele. Odszkodowania
też są z automatu, prawda? W przypadku chorób
zakaźnych jest to stosowane ustawowo i natychmiastowo. Tak jest to praktykowane. Tak więc
to jest lawina kosztów, bardzo istotnych.
Druga sprawa to kontakty w wymianie handlowej, także te o charakterze międzynarodowym. Tracimy swoją pozycję na wielu rynkach.
W przypadku Unii Europejskiej ten handel przebiega w oparciu o zasadę regionalizacji, czyli jeżeli
jest jakiś przypadek ASF, to on dotyczy konkretnego województwa, czasami nawet w mniejszej skali
uda się coś wynegocjować, ale nie dotyczy to całego kraju. Są państwa, kontakt z którymi ma dla
nas charakter podstawowy, wykorzystujące to jako
pretekst. I one nie stosują zasady regionalizacji, tylko zasadę wstrzymania jakichkolwiek kontaktów
handlowych – czyli w praktyce ich importu, a naszego eksportu – w odniesieniu do całego kraju.
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I w przypadku wielu państw i ich rynków to jest
sankcja bardzo dotkliwa, a tym samym i straty
są bardzo, bardzo dotkliwe. Konkretne informacje na ten temat państwo otrzymają już w wyliczeniach pisemnych. Ja tylko potwierdzam to, że to są
bardzo wymierne, bardzo istotne, bardzo dotkliwe
koszty i straty. I to jest jeden z najważniejszych powodów, dla których powstaje ta ustawa. Bo każdy
miesiąc, każdy rok utrzymywania takiego stanu
rzeczy w przypadku ASF powoduje, że… Wystarczy,
żeby w jednej gminie czy w jednym powiecie
to było, i już rynki azjatyckie są absolutnie nieczułe na jakiekolwiek kokieterie handlowe z naszej
strony czy strategie handlowe, bo najzwyczajniej
w świecie ani kilograma wieprzowiny nie przyjmą.
To są sytuacje, które nas zmuszają do tego, żeby
podejść do tego nie pompatycznie, ale bardzo praktycznie i bardzo chłodno. Mówiłem o tym, że to jest
zadanie pierwszoplanowe, z kategorii tych dotyczących polskiej racji stanu i interesu narodowego.
Bo taka sytuacja będzie nas trwale eliminować
z konkretnych rynków, przynosić straty milionowe, a może miliardowe. Jak mamy w tej chwili
eksport artykułów rolno-spożywczych o wartości
32 miliardów euro, to jeżelibyśmy postawili właśnie na komponent wieprzowiny, mogłoby się
okazać, że ta luka jest bardzo dotkliwa, taka, która przyszłości może w ogóle wyeliminować branżę
z obrotu, i to nie tylko zagranicznego, ale także krajowego, jeżeli ta choroba by postępowała. No, to są
skutki tragiczne, nieodwracalne, którym musimy
natychmiast dać skuteczny odpór i ASF skutecznie
z Polski wycofać, bo może to po prostu zagrażać jakąś postacią katastrofy gospodarczej. Nie rzucamy
tych słów na wiatr. Jestem przekonany, że u państwa, w tej sali podczas głosowania także znajdziemy sojuszników, i to władczych sojuszników, za co
już z góry dziękuję, dlatego że to jest opowieść nie
o czymś, co się może zdarzyć, tylko to jest opowieść o tym, co się niechybnie, nieuchronnie zdarzy, jeżeli nie postawimy rzeczywistej tamy, jaką
jest w intencjach, a jestem przekonany, że i będzie
w praktyce, ta ustawa.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie widzę innych senatorów, którzy chcieliby
skierować do pana ministra pytanie.

Tym samym bardzo panu dziękuję za wyczerpujące wypowiedzi.
Informuję, że przedstawiciel rząd, w osobie
pana ministra, zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania zadane przez pana
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, przez panią
senator Gabrielę Morawską-Stanecką, pana senatora Wcisłę oraz pana senatora Zdzisława Pupę…
(Senator Mariusz Gromko: I przeze mnie.)
Tak jest, oczywiście również przez pana senatora Gromkę.
Chciałbym otworzyć dyskusję w tym punkcie.
I jako pierwszy… Jako pierwsza zapisana jest do
dyskusji… Przepraszam, jako pierwszy zapisany
jest do dalszej debaty wielce czcigodny pan senator
Stanisław Gawłowski.
Bardzo proszę o zabranie głosu.
(Głos z sali: Wielce czcigodny?)
(Senator Jan Filip Libicki: Szczególnie
uzdolniony.)
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Bardzo serdecznie dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie ukrywam, że mam poważny kłopot, jak odnieść się do tego wszystkiego, co przed chwilą pan
minister mówił, bo najdelikatniejsze określenie,
jakie przychodzi mi do głowy, to takie, że rażąco
mijał się z prawdą. To na początek.
Panie Ministrze, pan powiedział: nie dotyczy
samorządów. Otóż w art. 5 mówi się o zobowiązaniach zarządców dróg. Ja to przeczytam, potem już
będę mówił o danych, ale przeczytam to z ustawy,
którą pan prezentował i której chyba pan nie zna,
a jeżeli zna, to Wysoką Izbę wprowadził pan w błąd.
Bo tu jest taki zapis: nakazuje zarządcom dróg publicznych… A kto to jest zarządca dróg publicznych?
Gmina, powiat, województwo, Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad. Nakazuje np. wykonywanie przeszkód technicznych, w szczególności
budowę ogrodzeń lub zabezpieczeń technicznych,
lub wykładanie mat dezynfekcyjnych, a także ich
utrzymywanie po wyłożeniu w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego.
Panie Ministrze, pan się najpierw zapozna z ustawą, jak pan przychodzi do Wysokiej Izby, a potem ją
prezentuje i nie wprowadza w błąd Wysokiej Izby.
Nie wypada ministrowi rządu… Pan jest zresztą
kolejną kadencję, tym bardziej panu nie wypada.
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Nie wypada panu również innych danych fałszować. Pan tutaj przyszedł i powiedział mniej więcej tak: oto mamy sukces. Podaje pan rok i mówi:
w tym roku zmniejszyliśmy ogniska o sześćdziesiąt czy tam ileś procent. Bez znaczenia, Panie
Ministrze, jaką pan liczbę wymieni… Gdyby pan
powiedział: od 1 stycznia 2020 r. zmniejszyliśmy, zredukowaliśmy, bo nie ma ani jednego nowego ogniska… No, może jest jedno, bo chyba
w Wielkopolsce wam się jedno nowe pojawiło.
Nie ma żadnego… I macie sukces, bo w tym roku,
w roku 2020 nie powstało żadne. Ale prawda jest
taka, Panie Ministrze, że jak obejmowaliście władzę
w 2015 r., to w Polsce były 3 ogniska ASF. A ile jest
dzisiaj, Szanowni Państwo?
(Głos z sali: 300?)
263. I to jest pana zasługa – 263 ogniska. Do
tego doprowadziliście.
Pan mówi: ważna i pilna ustawa, musimy natychmiast, teraz, już, nie możemy czekać. A która
to jest ustawa przeprowadzana przez Wysoką Izbę,
która jest ważna, pilna i dotyczy ASF? Jak państwo
myślicie, która?
(Rozmowy na sali)
Piąta. Przez 5 lat 5 ustaw, 5 razy przychodziliście
i mówiliście: natychmiast, teraz. Opowiadaliście
o Niemczech, opowiadaliście o tym, że te dziki
to trzeba wszystkie natychmiast wystrzelać, natychmiast, bo redukcja populacji jest najważniejsza. A ile pieniędzy daliście rolnikom np. w 2017 r.
na wsparcie dotyczące bioasekuracji? Pamięta pan
kwotę? Wymieni pan tę kwotę? Wymieni?
(Rozmowy na sali)
Świetnie, to niech ją pan porówna z inną kwotą – z kwotą, którą przeznaczyliście na nagrody
dla urzędników w resorcie rolnictwa i w agencjach
podległych panu. I wie pan, co panu wyjdzie? Na
nagrody daliście więcej, a dla rolników mniej. Nie
było tych pieniędzy dla rolników. (Oklaski) A wiecie, dlaczego dzisiaj mówicie, że tak wam pilnie
jest to potrzebne? Żebyście dalej mamili rolników,
żebyście mogli mówić: naprawdę zajmujemy się
ASF. Słyszymy, że ten dzik nieszczęsny wchodzi
do obory, wchodzi do świniarni i zaraża te stada.
Oczywista bzdura, bo on tam nie wchodzi – tam
wchodzi człowiek. Ten człowiek wymaga wsparcia,
wymaga wsparcia finansowego i potrzebuje pieniędzy na bioasekurację, bo to jest tak naprawdę
jedyny skuteczny sposób walki z ASF. To jest poważny problem, to są poważne pieniądze. Wie pan,
to jest przykre, że przychodzi minister, minister
rolnictwa tutaj na salę i na proste pytanie o skutki

finansowe odpowiada: nie wiem, napiszę wam.
To co pan wie? Po co pan tu przyszedł? Co pan wie?
Jaką pan ma wiedzę?
Tak naprawdę ta ustawa to jest taki miszmasz
pod hasłem, pod tytułem: walczymy z ASF, mamimy rolników. Niektórzy rolnicy, również po
stronie PiS, wiedzą, że ta ustawa nic nie da. Poseł
Telus z PiS, sprawozdawca w imieniu grupy posłów, na posiedzeniu komisji wprost powiedział:
nie wierzę, że ta ustawa zadziała. Jest to zapisane w stenogramie, on tak mówił: nie wierzę, nie
mam takiej wiary. Wielokrotnie już różne działania
podejmowaliście.
W tej ustawie jest wiele zapisów bardzo niebezpiecznych, bardzo, bardzo niebezpiecznych,
i one nie dotyczą walki z ASF. Gdybym miał wymienić 1 dobry przykład, to byłoby to zwolnienie
z wymogów prawa budowlanego budowy niecek
i wykładanie mat. Okej, jeden. Więcej dobrych
przykładów chyba tak naprawdę nie znajdę, bo…
Różni o to pytali. Polski Związek Łowiecki jest
organizacją prywatną. To członkowie Polskiego
Związku Łowieckiego opłacają składki, wybierają… Do czasów Platformy wybierali samodzielnie
władze, ale PiS już zdążył to zmienić – wprowadził zapis, że trzeba przedstawić 3 kandydatów,
a wybierze minister. Teraz idziecie jeszcze dalej,
teraz mówicie: minister wybierze łowczego krajowego i tak naprawdę łowczych okręgowych. A wiecie państwo, kiedy to się pierwszy raz w historii
Rzeczypospolitej zdarzyło, przez cały okres działalności PZŁ, chyba stuletni?
(Senator Jan Filip Libicki: W 1947?)
(Głos z sali: W stanie wojennym.)
W stanie wojennym. Dokładnie tak, w stanie
wojennym. Po wprowadzeniu stanu wojennego komuniści wprowadzili tam komisarzy. Znaczy komisarzy… Oni się będą dzisiaj inaczej nazywać. Oni
się będą nazywać Pisiewicze i Misiewicze.
Wiecie po jakie pieniądze tam idziecie? Wiecie,
jaki jest budżet Polskiego Związku Łowieckiego?
Doskonale to wiecie, bo to łatwo policzyć.
Jest 130 tysięcy członków Polskiego Związku
Łowieckiego. Nie pamiętam, ile wynosi składka
roczna. 300 zł, circa about.
(Głos z sali: 350 zł.)
350 zł. Czyli to jest mniej więcej 50 milionów.
Tak? O takiej kwocie mówimy? Idziecie po 50 milionów nieswoich pieniędzy, po 50 milionów.
Idziecie po pieniądze prywatnej organizacji. Nie
macie do tego żadnego prawa, ale 50 baniek chodzi
wam po głowie. Chcecie te pieniądze. I kogo tam
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wstawicie? Tylko Pisiewiczów. To będą następni,
którzy będą rozkładać organizację. A pan mówi „bo
patriotyzm narodowy”.
Którego myśliwego zmusicie do tego, żeby prywatnie chciał pójść na polowanie? Jaki pisowiec
wyznaczony przez was w okręgu nakaże myśliwemu pójście na polowanie? Żaden. Bo jeżeli nie będzie autorytetu, nie będzie to ktoś wybrany przez
myśliwych, to myśliwi nigdzie nie pójdą. I ten ktoś
będzie tylko brał ciężką kasę, bo te pensje są w wysokości naprawdę… 50 milionów do podziału na
paru kolesi to rzeczywiście poważny skok na kasę.
Tak naprawdę jest to też upadek polskiego łowiectwa, to jest koniec polskiego łowiectwa, tego
modelu, którym się szczyciliśmy przez ostatnie
100 lat. Bez względu na to, jaki stosunek do łowiectwa mamy… To jest prywatna organizacja.
Jest pytanie, co zrobicie potem. Zainteresujecie
się Polskim Związkiem Wędkarskim? Tam też jest
trochę kasy? A może pszczelarzy zaatakujecie? Taki
jest wasz mental. Ta ustawa dokładnie o tym mówi.
Mówi nawet więcej… Za chwilę odniosę się też do
wojska, bo to też jest zabawne. Nawet nie umiem
z tego żartować, bo to wszystko są poważne rzeczy.
Ta ustawa mówi o tym, że nagle coś, co jest dobrem narodowym, lasy… Pamiętam taki moment,
to było chyba w 2015 r., kiedy uruchomiliście jako
PiS akcję „Stop prywatyzacji lasów państwowych”.
Zebraliście wtedy 2 miliony podpisów.
A co teraz robicie? De facto prywatyzujecie, ale
dla swoich działaczy. Bo teraz będzie lepszy sort. Jak
już będziecie mieli swoich ludzi wprowadzonych do
okręgów łowieckich, to zarządzicie sobie polowania
dla swoich kolesi i ten lepszy sort będzie mógł bez
przeszkód polować. Bo kto im przeszkodzi?
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie
Senatorze, upłynęło 10 minut.)
Panie Marszałku, 2 minuty i…
(Senator Sławomir Rybicki: W dogrywce…)
(Głos z sali: W drugiej turze…..)
(Senator Janina Sagatowska: Ale trzeba się
zapisać.)
Ja oczywiście mogę się dopisać.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepraszam bardzo. Jeżeli ja dobrze rozumiem regulamin,
to w pierwszej turze jest 10 minut, a w następnej
– 5 minut.)
Wiem. Skończę tylko wątek ograniczenia dostępu do lasu, a w drugiej części dopowiem pozostałą historię.
Ograniczenie dotyczące lasu formułujecie
w taki oto sposób, że wojsko, policja, straż gra-

niczna będą musiały pilnować swobody polowania, że Polak, który pójdzie zbierać runo, grzyby
itd., będzie nagle wyrzucony z lasu. Tak to zapisaliście. Uwaga: opowiadaliście na posiedzeniu komisji, że jest wielki problem protestów, że ludzie
masowo protestują. Otóż, Szanowni Państwo, jaka
to jest skala? Chcecie wiedzieć, jaka to jest skala?
W Polsce odbywają się rocznie tysiące albo nawet
dziesiątki tysięcy polowań. A wiecie jakie jest ograniczenie? 1%.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie Marszałku, Panie Senatorze, wszystkich obowiązują
te same normy. Nie łączymy czasu.)
Już w tej części kończę. To jest 1%.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo pana
proszę.)
Ten problem nie istnieje. Chcecie tylko i wyłącznie zbudować dla swoich elit szansę na to, żeby
mogły swobodnie polować. (Oklaski)
Zapisuję się na 5 minut.
WICEMARSZAŁEK
MICHAŁ KAMIŃSKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator
Alicję Chybicką.
SENATOR
ALICJA CHYBICKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa w swojej preambule ma napisane, że
ma służyć walce z ASF. Na posiedzeniu komisji pan
minister mówił, że należy wypowiedzieć wojnę…
W domyśle było – ASF, ale tak naprawdę jest to
wojna wypowiedziana dzikom, a nie ASF. Jak już tu
wielokrotnie powiedziano, to zakażenie przenoszą
ludzie, a nie dziki. I parę takich danych, które mam
z prac naukowych, na poparcie tego, co mówię.
Nie wiem, czy państwo wiedzą – myślę, że tak
– że skrót ASF jest od African swine fever, czyli tak
naprawdę jest to afrykańska gorączka świń, a nie
pomór. Bo pomór po angielsku to jest plague. Ten
wirus pochodzi z grupy Asfarviridae. Jest to wielki
DNA wirus, jedyny w swoim rodzaju. Nie ma wśród
gatunków wirusów innego, który składałby się z 20
ścianek. To jest taka jakby kula, która ma te 20 ścianek oblepione, i wszystko jest w twardej otoczce.
Jest on nadzwyczaj oporny. I tutaj różne dane są
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podawane… Ale, proszę państwa, on jest stary,
no, jak świat to może nie, bo pierwsze zakażenie
stwierdzono w Kenii w 1910 r. Wirus ma grubo ponad 100 lat. Do Europy przyszedł w 1957 r. Czyli
chcę podkreślić, że on jest niesamowicie wprost
oporny na wszelkie, również ludzkie działanie.
W mięsie mrożonym przeżywa 1 tysiąc dni, w suszonym mięsie i tłuszczu 300 dni, w wędzonym 30
dni, w kale 11 dni, we krwi 18 miesięcy.
I teraz wyobraźmy sobie, Panie Ministrze, że,
tak jak pan mówi, na tej wojnie polegnie mnóstwo dzików, bo trzeba zredukować liczbę dzików
w Polsce. Część z nich będzie zakażona, część nie.
I teraz może przejdę do diagnostyki. Otóż żeby
wiedzieć, czy dzik ma tę chorobę, można byłoby
ją rozpoznać po objawach klinicznych, ale to jest
niebezpieczne. Dlaczego? Bo objawy są takie: wysoka gorączka, depresja, brak apetytu, jadłowstręt,
krwotoki na skórze, wymioty, biegunka. Tak wygląda bardzo wiele chorób, które obserwujemy u zwierząt, w tym klasyczny pomór świń, pastereloza,
pleuropneumonia, cirkowiroza, salmonelloza, dyzenteria, różyca, grypa świń, streptokokoza oraz
zatrucie różnymi czynnikami. A zatem to nie wystarczy. Mamy jeden ośrodek, który wykonuje nam
badania. Te badania są i kosztowne, i trudne, bo
tego wirusa nie da się prosto zbadać. To są metody pośredniej immunofluorescencji, immunoblottingu, ELISA, test immunoperoksydazowy, PCR,
to jest metoda genetyczna, jedyna, w której można złapać wirusa. A ma pan tylko jedno miejsce,
w Puławach, w których można te badania wykonać.
I teraz ma pan masę martwych dzików, z których leje się krew, które powinny być odseparowane
zdrowe od chorych, bo ten wirus jest na tyle sprytny, że jak pan położy dzika zakażonego obok niezakażonego, to ten dzik się niestety zakazi. I tak jak
czytałam, ten wirus długo się w tym mięsie utrzyma. Jak praktycznie… Tych zapisów w tej ustawie
nie ma, ta ustawa niczego nie da, poza wytrzebieniem dzików, w tym części zdrowych dzików. I tę
cenę może warto byłoby zapłacić – choć mnie każdego zwierzęcia jest szkoda – gdyby efekt był taki,
że się pozbędziemy ASF. Ale nie pozbędziemy się
go. Moim zdaniem – a wynika to z tych wszystkich
publikacji naukowych, które przeczytałam przed
dzisiejszym wystąpieniem – to się rozwlecze, Panie
Ministrze, rozwlecze się niewiarygodnie. Bo najlepszą metodą, którą wszyscy uczeni opisują, jest
prawidłowe zapobieganie. Gdyby pan dał rolnikom
pieniądze… Bo mnie rolników jest szkoda, rzeczywiście przy takim zabezpieczeniu, jakie jest w tej

chwili, to wystarczy, że zakażony dzik będzie… to
się bardzo łatwo na butach z lasu, z krwi przyniesie. To przychodzi do tego gospodarstwa. Ale gdyby
każde gospodarstwo miało maty, zabezpieczenia
i na to by pan dał środki, a nie na spowodowanie,
moim zdaniem, katastrofy po prostu, bo masy zabitych dzików to będzie źródło zakażenia wręcz
niewiarygodne…
I dlatego te poprawki, które zgłosiła tu pani senator Rotnicka, trochę łagodzą to, co może się wydarzyć, aczkolwiek kluczowe jest to, czego w ogóle
w tej ustawie nie ma: duże środki finansowe na
miejsce, w którym pan przechowa… na zamrażarki, na utylizację. O tym ani słowa. Jak to zutylizować? Spali pan te miliony dzików czy… Co pan
będzie z tym wszystkim robił? Dla mnie ta ustawa
jest głęboko niedopracowana, nie jest ustawą anty-ASF, jest ustawą, która może chroni łowczych w tej
części, która mówi, że człowiekowi nie wolno wejść
do lasu… Nie jest tam dobrze określone, co to jest
polowanie sanitarne, każdy będzie mógł robić sobie
polowanie i powiedzieć, że ono jest sanitarne, bo
nie ma żadnych zasad, nie ma żadnego standardu
mówiącego, jakie polowanie jest sanitarne, a jakie
niesanitarne. Tak że ta ustawa wymagałaby dużej
pracy. Problem jest i problem powinien być zwalczony już dawno, Panie Ministrze, bo, tak jak powiedział pan senator Gawłowski, z 3 ognisk zrobiły
się 363 ogniska. Ale jak pan odstrzeli te wszystkie
dziki… Nie chcę być złym prorokiem, naprawdę,
nie życzę tego ani rolnikom, ani Polakom, ani nikomu. Dziękuję. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze…
(Głosy z sali: Pani senator.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana
Filipa Libickiego.
SENATOR
JAN FILIP LIBICKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyznam, że nie mam takiej wiedzy, jak pan
minister Gawłowski, ani takiej wiedzy, jak pani
profesor Chybicka, ale pozwolę sobie w tym swoim
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wystąpieniu jakoś podsumować wszystkie opinie,
które do mnie docierają.
Po pierwsze, z całą pewnością z ASF trzeba walczyć. Wiem to chociażby stąd, że z najbardziej, że
tak powiem, świńskiego powiatu w moim okręgu
wyborczym, czyli powiatu wolsztyńskiego, z gminy
Siedlec i Przemęt, docierali do mnie i samorządowcy, i hodowcy, którzy mówili, że z tym zagrożeniem
trzeba walczyć, bo to jest zagrożenie dla podstawy
ich działalności gospodarczej. A tam rzeczywiście
tych zakładów mięsnych i miejsc, gdzie hoduje się
świnie, jest dużo. Czy ta ustawa ma wady, czy nie
ma wad? Moim zdaniem ma bardzo dużo wad, no
chociażby takie… Ja jeszcze przejdę do związku łowieckiego, bo to jest odrębna historia, ale powiem
tak. Pojawia się taki problem, że jeśli gdzieś znajdzie się padłego dzika, z taką informacją przyszedł
do mnie jeden z samorządowców, to są kłopoty z ustaleniem, kto tak naprawdę powinien go
usunąć. Ustala się, na czyim gruncie on padł itd.,
i w pewnym momencie dochodzi do sytuacji, że,
jak już się ustali, kto ma go, że tak powiem, zutylizować, to on jest już w takim stanie, że właściwie
nie ma czego utylizować. I oni mnie prosili o związaną z tym poprawkę. Ale ponieważ ja się na tym
niespecjalnie znam, to rozmawiałem z rolnikami
z mojego okręgu wyborczego i z moimi kolegami
z Polskiego Stronnictwa Ludowego, i tak, my jesteśmy gotowi poprzeć tę ustawę. To po pierwsze.
Po drugie, zwracam się tutaj do mediów pana
prezesa Kurskiego i do pana prezesa Kurskiego
osobiście, którego serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Jeśli my poprzemy tę ustawę, a pan prezes Kurski razem ze swoimi dziennikarzami zrobi
jakiś festiwal, z którego będzie wynikało, że oto
koalicja opozycyjna w Senacie się sypie… Ja chcę
uprzedzić tę operację pana prezesa Kurskiego i powiedzieć: Panie Prezesie Kurski, nie, tak nie jest
i nawet, jeśli pan uruchomi w tej sprawie wszystkich podległych sobie redaktorów, to nie będzie to
miało nic wspólnego z rzeczywistością. Mówię to
uprzedzająco, gdyby przypadkiem prezes Kurski
wpadł na pomysł, że po głosowaniu nad ustawą
trzeba przeprowadzić taką operację. Biorę państwa senatorów na świadków, że to powiedziałem.
I wreszcie kwestia trzecia. Myślę, że czasem warto słuchać przedstawicieli Prawa
i Sprawiedliwości. I tu przechodzimy do sprawy
łowczego krajowego. Moim zdaniem w kwestii
łowczego krajowego mamy do czynienia z dwoma elementami, które charakteryzują Prawo
i Sprawiedliwość. Pierwszy element to jest niechęć

do samorządności, niechęć do tego, że ktoś może
coś zrobić sam, poza kontrolą jakiegoś urzędu, państwa itd., itd. Ale pan minister Giżyński poszedł
jeszcze dalej i na pytanie, dlaczego Polski Związek
Łowiecki ma utrzymywać łowczego krajowego, którego mu rząd mianuje, odpowiedział: bo ma dużo
pieniędzy. To jest kryterium, dlaczego powinien go
utrzymywać – nie to, czy to jest w zgodzie z prawem o stowarzyszeniach, czy jest w zgodzie z przepisami, tylko po prostu to, że ma dużo pieniędzy.
Otóż ja chciałbym z tego miejsca ostrzec wszystkich, którzy mają dużo pieniędzy, zarówno osoby
prywatne, jak i instytucje – uważajcie. Dziękuję.
(Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I poproszę o zabranie głosu przez pana senatora
Krzysztofa Kwiatkowskiego.
SENATOR
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Na tej sali nikogo nie trzeba przekonywać,
że oczywiście mamy do czynienia z ogromnym
problemem, z chorobami zakaźnymi wśród zwierząt. ASF oczywiście uderza w szczególności w te
gałęzie rolnictwa, które są przecież mocno eksportowe. Tylko że trudno mówić, że ta ustawa
rozwiązuje realne problemy. Te problemy trzeba
rozwiązywać, pomagając rolnikom, a to troszkę jest
tak… Nawet kiedy się rozmawia z rolnikami, widać, że dzisiaj powstało takie wrażenie, że przyjęcie
tej ustawy rozwiąże problemy związane z chorobami zakaźnymi zwierząt. Nie rozwiąże. Wszyscy
wiemy, że najważniejsza jest bioasekuracja. Jeżeli
następstwem przyjęcia tej ustawy będzie przekonanie, że problem będzie rozwiązany, to on rozwiązany nie będzie, a za to będziemy mieć inne
problemy, które ta ustawa sama powoduje.
Ta ustawa w swojej filozofii jest jednak antysamorządowa. Mówimy o kolejnej ustawie, która
nakłada określone obowiązki na samorząd terytorialny, bo trudno inaczej zinterpretować art. 46,
który nakazuje zarządcom dróg publicznych realizację określonych obowiązków. Zarządcą drogi publicznej jest gmina, powiat, województwo.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
jest zarządcą tylko na drogach krajowych. Jeżeli
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mówimy o tych obowiązkach, to one mogą być realizowane w kontekście wszelkich dróg publicznych, bo tak jest sformułowany ten przepis.
O jakim rozwiązaniu określonych problemów
tu mówimy? Będę ten przykład przywoływał,
bo obawiam się, że jeżeli przyjmiemy tę ustawę,
to za jakiś czas spotkamy się i będziemy podsumowywać najbardziej tragiczny z możliwych bilans
ofiar śmiertelnych polowań z tłumikami. Skoro
mówimy bardzo wyraźnie… Także przedstawiciele
tego środowiska mówią, że nie potrzebują – mówię
o myśliwych – takiego narzędzia, więc nie wpisujmy takiego rozwiązania.
Popatrzmy z punktu widzenia przepisów prawa karnego. Skoro mówimy o tym, że ustawa służy
zwalczaniu chorób zakaźnych, to dlaczego to penalizujecie, wprowadzacie odpowiedzialność karną za
przeszkadzanie – i to w taki sposób – w kontekście
zwykłych polowań, nie tych sanitarnych? Nie mieszajcie tych kwestii, ten zapis jest po prostu w tej
ustawie niepotrzebny.
No i oczywiście… Była już o tym wielokrotnie
mowa, nie chcę tych argumentów powtarzać, ale ta
ustawa dotyka także określonych środowisk. Jeżeli
w przepisach dotyczących tych środowisk, w tym
wypadku akurat środowiska myśliwskiego, przenosi się określone kompetencje z danego środowiska do administracji rządowej, to również nie jest
to rozwiązanie, które jest potrzebne do tego, żeby
skutecznie walczyć z chorobami zakaźnymi.
Powtórzę jeszcze raz: nie można walczyć z chorobami zakaźnymi w sposób, który może doprowadzić do tragedii ludzi, którzy nieopatrznie znajdą
się w lesie wśród myśliwych, którzy będą korzystali
z tłumików. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława Gawłowskiego – 5 minut.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kończąc swoje poprzednie wystąpienie, odniosę się jeszcze tylko do kilku wątków.
Jeden z nich dotyczy angażowania służb mundurowych do polowań. Pan minister, zresztą
słusznie, zauważył, że przecież oni nie przyjdą

z karabinami AK albo tym sprzętem, który mają
w jednostkach wojskowych, tylko będą musieli przyjść z własnym sprzętem, z własną bronią
i tylko ci, którzy mają uprawnienia myśliwego.
Panie Ministrze, nie potrzebujecie tych zapisów
w tej ustawie. Możecie już dzisiaj ich angażować.
Jeżeli naprawdę będą chcieli w tym uczestniczyć,
bo to będzie tylko i wyłącznie dobrowolne, nie możecie im wydać rozkazu, to przyjdą i będą polować.
Ale jeżeli naprawdę wprowadzicie swoją ekipę do
tej organizacji, to… Mówił o tym na posiedzeniu
komisji przewodniczący krajowej rady łowieckiej.
To co pan zrobi, jak 130 tysięcy myśliwych powie:
mamy to w nosie, nie będziemy z wami w tym
uczestniczyć, przejęliście organizację, więc nie
będziemy polować? Nic pan nie zrobi, po prostu
nic, bo zniszczycie tę organizację, a ludzi nie zmusicie do tego, żeby w jakikolwiek sposób wykonywali swoje dotychczasowe obowiązki. Zapis o tym,
że formacje wojskowe będą nagle mobilizowane,
wysyłane na front, bo wojna itd., jest zapisem martwym i nic nieznaczącym, kolejnym picem, który
wprowadzacie do tej ustawy tak naprawdę tylko po
to, żeby mydlić ludziom oczy, że coś chcecie zrobić.
O tłumikach mówił przed chwilą pan senator
Kwiatkowski. Tak naprawdę, wprowadzając tłumiki, stwarzacie zagrożenie dla życia ludzi. Mówicie,
że chcecie polować, a stwarzacie zagrożenie dla
życia ludzi. Bo nigdy się nie uda oznaczyć terenu w sposób właściwy, właściwy, czyli rozmieścić
co 5 m tabliczki i powiedzieć, że tam się odbywa
polowanie. Strzał, huk to jest informacja, że jednak coś tam się dzieje. Wprowadźcie tłumiki, a będziecie ponosić odpowiedzialność za tragedię, która
może się wydarzyć. I to jest ten problem. Naprawdę
– myśliwi to zresztą wiedzą – tego typu rozwiązanie jest tylko i wyłącznie niebezpieczne.
Tak naprawdę problem ASF jest nadzwyczaj poważny. Poważny, bo dotyczy tysięcy rolników. Tak
naprawdę dotyczy gigantycznych pieniędzy, których pan nie potrafi oszacować. I jeżeli tak naprawdę chcemy, a chcemy, tym problemem się zająć na
poważnie, to pan przy okazji prac nad budżetem
powinien wyraźnie zaznaczyć kwoty, i to nie 8 milionów zł, tylko poważne kwoty, przeznaczone na
działania związane z bioasekuracją. Przejęliście
takie służby jak ODR, bo one były kiedyś samorządowe, a dzisiaj są ministerialne, czyli ośrodki doradztwa rolniczego, macie KOWR, Krajowy
Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, więc zaangażujcie
je naprawdę do tego, żeby przeprowadzić cały
proces edukacji, szkolenia na miejscu, u rolników.
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Sfinansujcie maty, sfinansujcie środki chemiczne,
które są potrzebne do tego, żeby nie wpuścić ASF
do gospodarstw. Sfinansujcie ubrania. To musicie
zrobić. Ale przestańcie opowiadać, przestańcie kłamać, że realnie rozwiązujecie jakikolwiek problem.
Ta ustawa jest tylko w 1 części dobra, a w pozostałych jest szkodliwa, ale nawet bez tej 1 części
ustawy, dotyczącej niecek, też byście państwo sobie
poradzili. Nie straszcie Polaków, pozwólcie im korzystać z lasu, pozwólcie im wchodzić do lasu wtedy, kiedy będą chcieć, nie prywatyzujcie lasu i nie
zawłaszczajcie Polskiego Związku Łowieckiego.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora…
(Głos z sali: Chróścikowskiego.)
Jerzego Chróścikowskiego.
(Senator Jerzy Chróścikowski: Ale Zając chciał
przede mną.)
Słucham?
(Senator Jerzy Chróścikowski: Zając chciał
przede mną.)
(Senator Józef Zając: A on ustąpił.)
Proszę bardzo. Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego Zająca.
(Senator Józef Zając: Józefa.)
Józefa, przepraszam.
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Ale to, Panie Marszałku, już nasz obyczaj.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Proszę państwa, jeżeli ktoś myśli, że choroba
ASF jest czymś wyjątkowym, czymś, co dopiero
teraz się pojawiło, to się grubo myli. Bo w historii tego rodzaju epidemii było już wiele. Ponieważ
żyję parę ładnych lat, pamiętam jedną taką epidemię, która całkowicie wymiotła populację drobnej
zwierzyny, poczynając od tego przysłowiowego zajączka, którego kiedyś było bardzo dużo, bo na jednym polowaniu strzelało się do 150 zajęcy. Przyszła
choroba i podobnie jak dzisiaj myślano, że metodami administracyjnymi zlikwiduje się chorobę. Nie.
Ta choroba była, ponieważ nikt nie zadziałał w zakresie medycznym, w zakresie weterynaryjnym.
A tego w tej chwili też nie ma, zupełnie. Nie słyszałem o żadnym zespole – poza tym z urzędnikami

– weterynaryjnym, lekarzy profesorów weterynarii, którzy by mogli coś powiedzieć, bo tylko ich
głos mógłby mieć jakiekolwiek w tej sprawie znaczenie. Reszta jest kompletną propagandą, mającą na celu tylko obronę urzędów i niczego więcej.
Trzeba się rozejrzeć, kogo mamy, a dysponujemy
naukowcami. To nie jest tak, że panowie w ministerstwie… Bo przyznam się szczerze, zresztą
to chyba łatwo odczytać, że w związku ze swoimi doświadczeniami kontaktami z ministerstwem rolnictwa jestem mocno poddenerwowany.
To, co proponują, to po prostu zda się tylko psu
na budę, na nic więcej się nie przyda. Będzie tylko
papier do machania, do pokazywania: myśmy tu
zadziałali, myśmy tu zrobili. Ale tak naprawdę myśmy nic nie zrobili. Jeżeli nie odezwą się naukowcy
– nie jakiś jeden profesor, bo to nie ma znaczenia,
ale zespół naukowców, lekarzy weterynarii – to bez
tego to wszystko jest nic niewarte.
A tym, co zapiera dech w piersiach, jest to, co
pan minister powiedział: że wypuści się w teren
jakieś kompanie karne wyposażone w broń którejś
tam generacji – nie będę powtarzał, bo broni tej generacji chyba jeszcze nie mamy – i one z tej broni
z tłumikami będą strzelać. Panie Ministrze, istnieje
coś, co się nazywa etyką wobec zwierząt. (Oklaski)
Myśliwi, polując, stosują zasady etyki. Wiadomo,
kiedy strzelać, do jakiego zwierzęcia strzelać. Jest
selekcja w przypadku zwierzyny grubej. Nie strzela
się ot tak sobie.
Zdarzyło się w jednym z moich kół, a należę do
2 kół, koło Annopola, że 3 – przepraszam – smarkaczy, którzy dopiero się tam dostali, usłyszało takie hasło: wystrzelać wszystkie lochy, bo jak ich
nie będzie, to dzików nie będzie i choroba zniknie.
No, szczyty naiwności. Ale tak, zrobili to! Zastrzelili
4 lochy, co według mnie jest przestępstwem, które powinno być ścigane, począwszy od prokuratury generalnej. Ale oni zostali podpuszczeni.
Wystrzelanie nic nie da. Żadna karna kompania
wypuszczona w teren nic nie będzie znaczyła, bo
tylko myśliwi wiedzą, na czym polega odstrzał dziko żyjącej zwierzyny.
Jeżeli na polowaniu, w którym bierze udział
40 myśliwych, tyle samo naganiaczy, padają 2 dziki i 1 lis, to dzięki temu, że oni mają wiedzę o terenie, mają wiedzę o siedliskach tej zwierzyny,
wiedzą, jak to należy zrobić. Dzika zwierzyna jest
tak mądra, że dzięki tej mądrości potrafiła przeżyć.
A strzelanie jest tylko selekcyjne. Inaczej jest to…
No, przepraszam, ale w męskim gronie użyłbym
pewnego określenia.
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(Senator Halina Bieda: Zatykam uszy.)
(Wesołość na sali)
To jest zwyczajny bandytyzm. Bo nie widzę różnicy w strzelaniu do takiej czy innej dziko żyjącej zwierzyny, czy nawet nie dziko żyjącej. Kiedyś
np. można było strzelać do psa i kota w odległości 100 m od domu. No, dzisiaj to jest po prostu
przestępstwo i podpisuję się pod tym, że to jest
przestępstwo. Dlatego pozostawmy te sprawy fachowcom, pozostawmy te sprawy myśliwym. Bo
to, co usłyszałem na spotkaniu z pana szefem, ministrem Ardanowskim pod Sandomierzem w ubiegłym roku, to spowodowało, że mi siwych włosów
przybyło. Takich pomysłów mieć nie można.
Widzę tutaj panów, którzy są w mundurach
leśników. Oni też mają wiedzę, oni też wiedzą, co
powinniśmy z tym problemem zrobić i jeśli tylko
mogą to powiedzieć… Myśliwi wiedzą. Myśliwi nie
są mordercami czy też takimi, którzy chodzą po
terenie i patrzą, a gdy coś się rusza, to strzelają.
Bzdura! Myśliwi bardziej pracują dla ochrony aniżeli dla zabijania.
Myślę, że jeżeli ta choroba nie zostanie potraktowana w sposób profesjonalny i naprawdę
przemyślany, jeżeli profesorowie weterynarii, medycyny nie powiedzą nam, co z tym zrobić, to reszta nie powinna się wygłupiać. Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę teraz o zabranie głosu pana senatora
Jerzego Chróścikowskiego.
SENATOR
JERZY CHRÓŚCIKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Szanowni Goście!
Rzeczywiście mamy małą wiedzę, a szczególnie nowi senatorowie, którzy zasiadają w tej Izbie,
więc chciałbym wrócić do historii. W ciągu 4 lat, jak
tu już jeden z przedmówców mówił, już piąty raz
zmieniamy ustawę. I chcę zwrócić uwagę, że rzeczywiście problem jest bardzo poważny. My nie zdajemy sobie sprawy, co to znaczy gospodarka rolna.
My sobie nie zdajemy sprawy, jakie to są koszty,
straty dla rolników, bo rolnicy ponoszą potężne
straty przy likwidacji nie 1 sztuki, ale np. 5 tysięcy
sztuk, a czasami jest ich więcej. W związku z tym to
rolnicy domagają się zaostrzenia walki z ASF.

I powiem szczerze, że dyskutujecie państwo
i mówicie, że nie ma żadnych rozwiązań, które pomagają rolnikom. Wielokrotnie zmienialiśmy ustawę, są środki finansowe. Ja żałuję, że pan
minister tego nie powiedział, bo powinien to powiedzieć: są środki finansowe na walkę z ASF dla
rolników, są środki na dezynfekcję, na wszystkie
urządzenia, nawet na ogrodzenia, są środki na wyłączenie z produkcji. Jeżeli rolnik nie jest w stanie
utrzymywać gospodarstwa w bioasekuracji i ma
do 50 sztuk, to może wycofać produkcję i mieć odszkodowanie na 2 lata. Tak więc są, może niewystarczające, ja nie mówię, że one są wystarczające,
ale są już mechanizmy, które pozwalają rolnikowi…
Bo wprowadzenie pełnej bioasekuracji rolnikowi
mającemu 5 świń się nie opłaci, nie opłaca się tego
realizować, więc wielu rolników rezygnuje i korzysta z możliwości wsparcia. To oczywiście powoduje
wielką stratę dla hodowli polskiej, bo jest bardzo
dużo drobnych gospodarstw, które dzisiaj wypadają z produkcji. Na mojej Lubelszczyźnie wypada
masa takich gospodarstw, też na Podlasiu, też tutaj, można powiedzieć, że już na terenie Mazowsza.
Ile spotkań w ministerstwie rolnictwa się odbywało z rolnikami, z nami jako przedstawicielami
związku rolniczej Solidarności, z przedstawicielami innych związków, i z wami? Wtedy zawsze podkreślaliśmy, że pierwszy warunek, który jest, to jest
ASF, który jest u dzika. On nie przychodzi znikąd,
przychodzi od dzika. Proszę państwa, my sobie nie
zdajemy sprawy… Dlaczego mówimy o tym teraz?
Ja dostaję pisma, pan marszałek dostaje pisma.
To jest Sejmik Województwa Mazowieckiego.
Błagają, proszą, żebyśmy w związku z wystąpieniem tej choroby teraz na zachodzie kraju podjęli wszelkie działania… To jest pismo skierowane
do marszałka, do mnie i do wielu innych ważnych
instytucji z prośbą, żebyśmy natychmiast podjęli działanie w tym kierunku, aby zabezpieczyć…
35% produkcji trzody jest w Wielkopolsce i ta
Wielkopolska drży. To dlatego marszałek województwa pisze uchwały, także gminy piszą uchwały: zróbcie coś z tym, bo tak to my…
Drugim elementem jest to, co się stanie, kiedy przyjdzie lato. Przecież my sobie nie zdajemy
sprawy, że rolnicy korzystają… Z czego? No z tego
pola. A po polu kto chodzi? Dzik chodzi. I ten dzik
podchodzi pod gospodarstwo, ten dzik chodzi po
zbożu, po kukurydzy, po wszystkich innych rzeczach. I co ten dzik zarażony robi? No, oczywiście
rolnik kosi zielonkę, zawozi ją do chlewni i natychmiast ma chorobę. Drugim elementem jest zboże,
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trzecim elementem – ściółka, która jest przywożona. To są problemy, bo te dziki chore chodzą
i my nie możemy nawet ścielić ściółką, która się
znajduje w strefie ASF. Wy sobie nie zdajecie sprawy, ile jest zagrożeń dla rolnika. Paszy nie wolno
mu zużywać, on musi zachowywać długą kwarantannę, bo nie ma paszy w tym momencie, a to
jest rejon objęty ASF – strefa niebieska, czerwona.
No, przecież to są poważne wyzwania. Dajcie
tym rolnikom możliwość zmniejszenia populacji.
Przecież my nie żądamy wycięcia wszystkich dzików, tylko zmniejszenia tej populacji i tego ryzyka.
Rolnicy się tego domagają, błagają nas o to.
Ile było już tych spotkań z panem ministrem
w tej sprawie? Ile razy ja interweniowałem i obrabiałem wprost pana ministra: dlaczego na
tej zachodniej granicy nie działacie? On mówi:
są działania, jest wszystko. No, może teraz będzie
troszkę skuteczniej, ale minęły 4 lata. Gdybyście
państwo widzieli, ile my walczyliśmy z ministrem
rolnictwa jako rolnicy i związki zawodowe o to,
żeby tych rolników nie krzywdzić… Bo były takie
momenty, kiedy rolnicy nie spełniali wymogów.
No, na początku tam różne rzeczy były, nie było
takich sankcji. Chyba 50 czy 60 gospodarstw nie
dostało odszkodowań. To myśmy wymyślili dopiero
taki sposób, że jest przepis o współpracy ze służbami, który pozwala na tzw. nagrodę, którą można
zgodnie z prawem wypłacić temu rolnikowi, który
pomagał w walce z chorobą. I ci rolnicy dostali częściowo większe odszkodowania.
A dzisiaj jest obowiązek zarejestrowania każdej jednej świnki, z czego rolnicy też są niezadowoleni, bo przedtem ktoś chował sobie 1 świnkę
i miał święty spokój z inspekcjami i ze wszystkim
innym. Dzisiaj każdą jedną musi zarejestrować,
dziś rolnik jest szykanowany, jak tam czegoś nie
ma. Rolnik, jeżeli u niego wystąpiła choroba, a on
nie zabezpieczył, jest ścigany przez prokuraturę,
przez policję, sankcje są na tego rolnika nakładane.
W związku z tym rolnicy starają się dzisiaj wypełniać te wszystkie zobowiązania, oni naprawdę zabezpieczają w miarę możliwości, ale nie może być
tak, że ten dzik chodzi koło nich i zaraża im teren,
a oni nie mogą hodować.
Tak że proszę Wysoką Izbę o poparcie tej ustawy bez poprawek, o to, żebyśmy ją przeprowadzili.
A te wszystkie uwagi, tak jak na posiedzeniu naszej komisji deklarował przewodniczący sejmowej
komisji rolnictwa… Chodzi o to, żebyśmy podjęli
działania idące w kierunku szybkich zmian, które
mogą pozwolić na normalne funkcjonowanie. A te

uchwały, te pisma, które dostajemy tu, w Senacie,
z województwa wielkopolskiego i innych, mówią:
zróbcie coś jak najszybciej, żeby zabezpieczyć nas
przed rozwojem tej choroby, afrykańskiego pomoru świń. Dziękuję i proszę o poparcie. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Ryszard Bober: Panie Marszałku, jeszcze ja jestem zapisany.)
Pan?
(Senator Ryszard Bober: Tak.)
Przepraszam najmocniej.
(Senator Sekretarz Mariusz Gromko: Przepraszam. Bober, Ryszard Bober.)
Proszę uprzejmie. Pan senator Ryszard Bober.
Proszę bardzo.
SENATOR
RYSZARD BOBER
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście obradujemy nad bardzo kontrowersyjną ustawą, nad ustawą, która z jednej
strony… Tak jak mówił przewodniczący komisji, sytuacja nakazuje rzeczywiście, żeby przyjąć
tę ustawę bez poprawek, tak aby ona weszła w życie, niemniej mamy świadomość uchybień w tej
ustawie. Rzeczywiście senator Gawłowski zdecydowanie podkreślił tu i pokazał te wszystkie niespójności i te wszystkie obszary, które powodują,
że tak naprawdę nie przystoi nam nawet pochylić
się nad tą ustawą.
Ale ja wierzę w to – i chcę dać szansę ministrowi rolnictwa – że w rozporządzeniu można
poprawić pewne rzeczy. Panie Ministrze, bioasekuracja naprawdę idzie tak sobie. Możemy
przyspieszyć, owszem. Możemy rzeczywiście
rozporządzeniem przyspieszyć wydawanie przez
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
umów podpisanych dla rolników. Rzeczywiście nie
może być tak, że rolnik składa wniosek do wojewódzkiej czy regionalnej agencji i to trwa miesiącami. To nie są fachowcy. Naprawdę proszę,
aby beneficjent składał do powiatowego biura…
Ta we współpracy z powiatowym lekarzem weterynarii… On jedzie na miejsce, daje jedną pieczątkę,
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a rolnik podpisuje weksel i ryczałtowo ma wypłaconą zaliczkę. I to jest efektywność. Taką samą
ścieżkę chciałbym wskazać przy tym nieszczęsnym zapisie, o którym mówił senator Krzysztof
Kwiatkowski, a dotyczy ona tak naprawdę samorządów. Można również wskazać źródło wsparcia samorządów w Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa z drugiego filara – nie
najlepiej on wygląda, nie najlepiej jest realizowany,
nie najlepiej środki z tego filara są wykorzystywane. Naprawdę można to zrobić.
Niebezpieczeństwo, o którym jeszcze nikt nie
wspomniał, jest takie, że w tej ustawie jest zapis mówiący o tym, że na wniosek ministra, na
wniosek wojewody – w zależności od tego, czy
to dotyczy obwodu leśnego, czy polnego – marszałek lub starosta może taki obwód rozwiązać.
Niedoprecyzowanie takiego sformułowania może
skutkować tym, że będą przesłanki polityczne
– ktoś się komuś nie podoba i z tego tytułu złoży wniosek o rozwiązanie danego obwodu, a ktoś
inny… Jako samorządowiec spotykałem się z takimi
sytuacjami, że koła walczyły o teren. Naprawdę jest
możliwość wykazania przez ministra dobrej woli
i naprawienia tego.
(Rozmowy na sali)
Rzeczywiście będziemy głosowali tak, jak Filip
powiedział. Poprzemy ten projekt ustawy bez
poprawek.
A ja z tego miejsca zwracam się do pana marszałka o to, abyśmy podjęli już wysiłek legislacyjny
i zapoczątkowali poważną dyskusję nad projektem
nowelizacji ustawy – Prawo łowieckie. Po prostu
nie da się poprawkami naprawić tak złego prawa.
Ustawę – Prawo łowieckie trzeba zacząć pisać od
nowa, trzeba wysłuchać wszystkich stron po to,
aby rzeczywiście powstał dokument, który zaspokoi… Nie może być tak, że łowczy jest narzucany,
bo, tak jak któryś z kolegów powiedział, myśliwi
się odwrócą.
(Rozmowy na sali)
A chcę przypomnieć, że Polski Związek
Łowiecki jest gospodarzem obwodów łowieckich,
realizuje tam gospodarkę łowiecką i za nią odpowiada. Realizuje ją w uzgodnieniu z okręgami,
w uzgodnieniu ze starostami lub marszałkami na
terenie obwodów leśnych, w związku z tym odwrócenie się myśliwych naprawdę będzie skutkowało
tragedią.
Ja wierzę w to, że eliminacja wektora, eliminacja dzika przyczyni się do skutecznej walki z afrykańskim pomorem świń.

A panią profesor mówiącą z obawą o tym
wszystkim, że jest to takie nieludzkie, chcę zapewnić, że ulżymy tym zwierzętom, bo naprawdę
zwierzęta zarażone, które padają, padają w bardzo stresowych warunkach, delikatnie to ujmując,
w cierpieniu. Po prostu tylko takie działanie może
przyspieszyć i dać szansę…
A przede wszystkim jest ten aspekt gospodarczy, aspekt rolniczy. Któryś z kolegów senatorów
powiedział: jaki jest plan B? Planu B po prostu nie
ma. Jeżeli nie będzie eliminacji populacji dzika, to
tak naprawdę wywiesimy białą flagę i zaprzestaniemy produkcji trzody chlewnej, chowu i hodowli
trzody chlewnej w Polsce, a na golonkę będziemy
jechać za Odrę.
(Senator Janina Sagatowska: Właśnie.)
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Przemówienia do protokołu* złożyli panowie
senatorowie Władysław Komarnicki i Jerzy Wcisła.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożyli: pani senator Jadwiga
Rotnicka, pan senator Sławomir Rybicki i pan senator Jerzy Wcisła.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie… Nie, nie…
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Tak.)
Proszę bardzo.
(Głosy z sali: O nie…)
(Głos z sali: Nie…)
(Głos z sali: Jezu…)
(Głos z sali: Co „Jezu”? No katastrofa…)
Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Senacka Izbo!
* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Dostałem tutaj kilka takich pretensji, także od
pana senatora Chróścikowskiego… Ale nie było
pana od początku, kiedy odnosiłem się do spraw
finansowych. Mówiłem o tym bardzo konkretnie, ale bez szczegółów, czyli bez tzw. cyferek,
wiedząc doskonale o tym, że skoro tysiąc razy
te cyferki gdzieś w przestrzeni publicznej padały, to nie trzeba po raz tysiąc sto osiemnasty cytować tego samego, co było i jest bardzo dobrze
znane. Chcę powiedzieć, że od 2015 r. wydatki,
koszty wszelkie – tu w grę wchodzi i ustawowa
działalność weterynarii, i fundusz pomocowy,
i wszystkie koszty odszkodowania – wyniosły początkowo ponad 12 milionów, potem prawie 27, prawie
100… w roku 2017, a w 2018 r. – 243 miliony.
W tym roku, z tym że to nie jest jeszcze doszacowane, ponieważ 2 ostatnie miesiące z powodów
statystycznych są jeszcze liczone, to będzie ponad
580 milionów. Ja miałem, proszę państwa, kilkanaście tabel, od początku jak tutaj do państwa
przyszedłem, do Wysokiego Senatu, no i nie zaryzykowałem tego, żeby je wszystkie odczytać, chociaż z oczywistych względów mógłbym, bo łatwo
się przecież czyta cyferki… I pół godziny następne by zeszło. Było pytanie o cyfry, to przeczytałem
to, w takiej oszczędnej formie, natomiast tezy na
temat kosztów, powodu tych kosztów… Przecież
używałem tych informacji po to, żeby przekonać
Wysoką Izbę Senacką do uchwalenia tej ustawy
właśnie m.in. z tego powodu, jak dużo zaoszczędzimy na inne cele, jeżeli problem ASF z polskiej
przestrzeni gospodarczej i publicznej zniknie.
Kilka spraw związanych z ostatnią serią wypowiedzi szanownych państwa senatorów. Pan
senator Gawłowski nie szczędził tutaj pewnych obraźliwych, deprecjonujących, ale przede wszystkim obraźliwych zwrotów. Z oczywistych powodów
nie będę się tym zajmował. To nie może właśnie
z oczywistych powodów w ogóle stawać w oczywistej sytuacji w przestrzeni publicznej.
Kilka nieprawdziwych tez wyłowiłem, bo taka
jest tutaj nasza rola, żeby rzeczy, które mimo tysięcznych zaprzeczeń, tysięcznych udowodnień
dalej funkcjonują jako taka propagandowa, niszczycielska zbitka, która przez kogoś, przez wrogów Polski, może być wykorzystywana… Trzeba
spokojnie, beznamiętnie, jak się tylko da, cały czas
protestować. Nie ma w tej chwili, od października żadnego ogniska w kraju, dzięki Bogu. I robimy wszyscy, dosłownie wszyscy, wszystko, żeby
nic dalej w tej sprawie się nie stało. Nawet albo
przede wszystkim ta uchwała, która już za kilka

dni, mam nadzieję, czy kilkanaście, obejmująca
działania polskiej administracji pewnym nakazem
i dyrektywami… Ona również bardzo dużo szans
na to da.
Prawdą jest, że kiedy obejmowaliśmy rządy,
były 3 ogniska ASF, ale, Szanowni Państwo, o 3 za
dużo. Nie powinno być żadnego, żadnego ogniska
nie powinno być w 2015 r. Bo kto inny rządził i posiadał pełną odpowiedzialność za Polskę w 2014 r.
Wtedy się zaczęło i wtedy było…
(Senator Magdalena Kochan: Ile jest dzisiaj?)
Te sytuacje, które nam państwo zostawiliście,
były w tym sensie nieuniknione.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Panie Ministrze,
czy mamy dzisiaj…)
Czy ja mogę skończyć, Panie Marszałku?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani Senator, zwracam pani uwagę.)
Ja się będę do pana zwracał z prośbą, nie będę
polemizował.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja będę pilnował, Panie Ministrze. Proszę spokojnie kontynuować.)
Bardzo dziękuję.
Proszę państwa, był taki człowiek w państwa
ekipie, który chciał to robić, pan minister Kalemba.
I za to, że chciał to robić, podziękowano mu pod
pretekstem jego własnej rezygnacji. To jest dramat,
jest to sytuacja, która rzeczywiście miała miejsce.
O skutkach finansowych powiedziałem, teraz
kilka słów dotyczących wypowiedzi pani profesor,
pani senator Chybickiej. Mówię tylko tak informacyjnie. Utylizacja będzie skuteczna. Mamy pełne
informacje od podwykonawców, że cokolwiek będzie… To będzie przecież w pewnej perspektywie.
Prawda? To nie jest tak… Były pytania, ile to będzie
trwać, ale wiadomo, że ten proces będzie sukcesywny, zarówno jeśli chodzi o pozyskiwanie dzików
do utylizacji, jak i samą utylizację.
Proszę państwa, to jest tak, że gdyby… W tej
chwili mamy jeszcze, dzięki Bogu, ponad 60% obszarów wolnych od ASF. I gdyby tak się zdarzyło, że
ta ustawa byłaby wcześniej, to tam – to jest zresztą odpowiedź na szereg innych pytań – w ogóle by
ASF nie dotarł. On się znalazł w tych miejscach, najpierw w województwie lubuskim, potem w dolnośląskim, wielkopolskim, w Olsztynie, tylko dlatego,
że tam było podłoże, tam był rezerwuar, rezerwuar
pojęty także jako miejsce, gdzie wirus może się reprodukować, może się znakomicie w sprzyjających
warunkach osadzać. Gdyby tam wykonano odstrzał
prewencyjny, redukcję prewencyjną, tak jak trzeba
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było to zrobić, nawet bez ustawy, to mielibyśmy
święty spokój. ASF w Polsce by nie było.
Myślę, że… Bez urazy, bo nie takie są intencje moje czy nasze. Wsłuchując się… Szanowni
Państwo, proszę to przyjąć bardzo łagodnie, spokojnie, to jest tylko porównanie, które odnosi się
jakby do dużego znaczenia politycznego, do pewności siebie… Gdyby ktoś o poglądach pani senator Chybickiej, pana senatora Gawłowskiego czy
pani poseł Niedzieli, której gościnnie mogliśmy
wysłuchać na posiedzeniu komisji senackiej, był
doradcą – proszę sobie wyobrazić taką sytuację
– ministerstw czy, szerzej, rządów tych zwycięzców
w walce z ASF, rządu czy ministerstwa czeskiego,
belgijskiego, niemieckiego lub francuskiego, gdyby
ktoś o takich poglądach tam się nagle pojawił i doradzał albo chciał decydować o strategii tych państw,
zostałby przepędzony i traktowany jako sabotażysta
i zdrajca. To nie są określenia, które odnoszą się do
konkretnych osób. Mówię o hipotetycznej, na szczęście dla tych państw, niemożliwej do zaistnienia sytuacji. Pozwólcie nam taką sytuację też traktować
jako abstrakcyjną, jako absurdalną.
Ustawa, którą szanownym państwu senatorom
przedstawiamy i o której uchwalenie prosimy, ma
za zadanie odniesienie nie w ciągu 2 tygodni, ale
w realnym, optymalnym czasie pełnego sukcesu
w walce z ASF. Ja myślę, że nie wszystkie… Bo były
tutaj spokojne wypowiedzi. Pomijam niektóre takie, którym daleko było do fachowości, do rozumienia tematu, ale w takie polemiki nie wchodzę,
już chodzi tutaj tylko, Szanowni Państwo, o intencję. I jestem przekonany, że w tych najbardziej
niechętnych, bardzo zideologizowanych, bardzo
niebezinteresownych wypowiedziach państwa,
kilku zaledwie, przewijał się taki histeryczny, paniczny strach przed tym, żeby nam się nie udało,
nam wszystkim, żeby ta ustawa nie weszła, żeby
nie zaczęła działać, żeby ASF faktycznie na naszych
oczach nie zaczął się z polskiego państwa, z polskiego obszaru, z polskiego kraju wycofywać.
Bardzo dziękuję za umożliwienie tej dyskusji,
bardzo dziękuję także za atmosferę. Kiedy te napastliwe, ekstremalne wypowiedzi, fragmentarycznie
zresztą – przepraszam, że w ogóle ośmieliłem się
to zauważyć, ale to tylko z tego powodu, żeby wyrazić satysfakcję, że one były naprawdę marginalne…
Nawet te nieżyczliwe czy też z bardzo licznymi merytorycznymi uwagami państwa wypowiedzi też
traktuję jako wspólny dorobek, bo tę ustawę będziemy poprawiać, może nawet nie pod wpływem tej
dyskusji, która dzisiaj miała miejsce i się kończy,

bo musimy w tej chwili aktem politycznym dokonać tego procesu i to zrobimy… Życie będzie weryfikować i ono rozstrzygnie, praktyka rozstrzygnie,
jak ta ustawa się ma… W moim przekonaniu ma się
dobrze. Przy całej pokorze uważam, że zrobiliśmy
to razem z państwem kompetentnie i uczciwie.
I przede wszystkim bardzo merytorycznie. Dlatego
ten ostateczny los państwu powierzam z nadzieją,
że będziemy również razem przy jej praktykowaniu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Gawłowski zgłasza się do sprostowania. Proszę bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Czy ja już…)
Nie, nie. Tak, wymienił pan…
Panie Senatorze, z miejsca. Pan minister
jeszcze zostanie, bo rozumiem, że będzie chciał
odpowiedzieć…
Proszę uprzejmie.
(Senator Stanisław Gawłowski: To ja pół minuty dosłownie…)
Do 3 minut może być.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Ja absolutnie, Panie Ministrze, starałem się mówić tylko i wyłącznie merytorycznie. Może pan to
odbierać nawet jako element złośliwy. Ale, Panie
Ministrze, ja pana nie obrażałem, nie obrażałem,
a pan w stosunku do mnie użył określeń: wróg
Polski, sabotażysta, zdrajca. Wie pan, ja… To się
da odsłuchać, to zostało nagrane, i mówił pan nie
tylko do mnie, mówił pan do innych senatorów,
którzy wcześniej zabierali głos.
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Straszne, straszne.)
To jest niedopuszczalne, Panie Ministrze, niedopuszczalne. I ja nie oczekuję słowa „przepraszam”. Naprawdę od ludzi z PiS doznałem wiele
złego i naprawdę niczego już od was nie oczekuję,
poza jedną rzeczą: niech pan nie obraża już dalej.
(Oklaski)
(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: To
prawda.)
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WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Sprostowanie.)
Nie, nie, nie ma sprostowania do sprostowania,
Panie Ministrze…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Jest. Zostałem
wywołany, to bardzo proszę, Panie Marszałku. To
będzie jedno zdanie.)
Panie Ministrze, dziękuję, wystąpił pan, dziękuję panu bardzo.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi Szymon Giżyński: Obiecuję, że na
mównicy jedno zdanie wygłoszę.)
Proszę, jedno zdanie.
(Głos z sali: To nie Sejm jest.)
SEKRETARZ STANU
W MINISTERSTWIE
ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
SZYMON GIŻYŃSKI
Nikogo nie obraziłem na tej sali ani nie miałem
takich intencji, a wyraziłem się bardzo precyzyjnie. Oznaczało to hipotetyczną sytuację na gruncie
obcych państw. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisję Środowiska o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódmego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu
Dnia Nauki Polskiej.
Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 41,
a sprawozdanie komisji – w druku nr 41 A.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Nauki,
Edukacji i Sportu, panią senator Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozdania.

SENATOR SPRAWOZDAWCA
DANUTA JAZŁOWIECKA
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Szanowni Goście!
Zarówno historia, jak i czasy obecne odnotowują
wspaniałe w skali europejskiej i światowej osiągnięcia polskich naukowców w dziedzinie medycyny,
fizyki, chemii, astrologii, matematyki, informatyki,
nauki o kosmosie, zoologii i wielu, wielu innych.
Dla świata nauki najważniejszym wydarzeniem
od 117 lat jest przyznanie prestiżowej nagrody, jaką
jest Nagroda Nobla. Z jednej strony jest ona marzeniem wielu naukowców na świecie, z drugiej strony
otrzymanie jej jest prestiżowym docenieniem ich
osiągnięć naukowych.
Inicjatywa ustanowienia Dnia Nauki Polskiej
jest wyrazem ogromnego szacunku wobec osiągnięć polskich naukowców oraz promocją rozwoju polskich talentów.
Komisja Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu 14 stycznia pracowała nad ustawą ustanawiającą Dzień Nauki Polskiej i przegłosowała poprawkę
do art. 1 ustawy, zmieniając datę obchodów Dnia
Nauki Polskiej na dzień 10 grudnia, który to dzień
jest dniem dwukrotnego, w roku 1903 i w roku
1911, wręczenia Nagrody Nobla w dziedzinie nauki pierwszej kobiecie na świecie, Polce, Marii
Skłodowskiej-Curie.
Maria Skłodowska-Curie otrzymała Nagrodę
Nobla już w drugim roku po ustanowieniu tej nagrody. Była też pierwszą osobą świata nauki, która
otrzymała Nobla dwukrotnie. Jeśli dobrze pamiętam, dopiero pół wieku później 2 naukowców,
Amerykanin i Brytyjczyk, też dwukrotnie otrzymało Nagrodę Nobla. Maria Skłodowska-Curie
była pionierką promocji Polski, broniła polskości
na Sorbonie i rozsławiła Polskę na cały świat, nadając odkrytemu pierwiastkowi nazwę „polon”.
Zmiana daty obchodów Dnia Nauki Polskiej
z 19 lutego na 10 grudnia jest ukłonem wobec dokonań Marii Skłodowskiej-Curie i wszystkich polskich
noblistów w dziedzinie nauki, a także promocją polskich naukowców i zachętą do rozwijania dorobku
naukowego. Data 10 grudnia daje także odpowiednio więcej czasu niż zaledwie miesiąc na przygotowanie obchodów święta polskich naukowców.
Członkowie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu,
respektując przygotowaną przez legislatorów opinię, wprowadzili także poprawkę do art. 3 dotyczącego przestrzegania zgodnie z obowiązującym
prawem okresu vacatio legis.
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Dziękując koleżankom i kolegom, senatorom
za pracę nad tą ustawą, chcę poinformować, że
po głosowaniu w Senacie ustawa wróci do Sejmu.
Dziękuję bardzo za uwagę. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani
senator sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.
Dziękuję bardzo.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Dziękuję,
Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela rządu związane z omawianym punktem
porządku obrad.
Czy są takie pytania? Nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora
Kazimierza Wiatra.
SENATOR
KAZIMIERZ WIATR
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!
Jest dla mnie dużym zaszczytem, że mogę
zabierać głos w sprawie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej. To jest niezwykle cenna inicjatywa, która wynika z ogromnego wkładu
nauki polskiej w naukę światową. Trzeba podkreślić, że ten ogromny wkład polskiej nauki w naukę światową trwa już ponad tysiąc lat. Wiemy,
że już Paweł Włodkowic, ale wcześniej inni, czerpali z nauki światowej, ale powodowali także to,
że ona się rozwijała. Autorzy ustawy, którzy przedkładali ją w Sejmie, w uzasadnieniu wymienili
Mikołaja Kopernika, Jana Heweliusza, Ignacego
Łukasiewicza, Karola Olszewskiego i Zygmunta
Wróblewskiego, Marię Skłodowską-Curie, Henryka
Rostworowskiego, Ludwika Hirszfelda, Jana
Czochralskiego oraz Stefana Banacha. Wiemy,
że ta lista jest dalece niekompletna. Mówiliśmy
w tej Izbie o wybitnych polskich matematykach, o całej szkole Banacha, a także o szkole

warszawskiej i krakowskiej, o Lwowie i Wilnie.
Przecież znany, słynny Ulam, który pracował
w Los Alamos przy konstrukcji bomby jądrowej,
Smoluchowski, który wykonywał wiele opracowań
dla Alberta Einsteina… To też wiele, wiele, wiele innych osób. Stąd ta ustawa jest tak niezwykle ważna.
Ona zawiera w sobie wiele elementów, wiele
elementów ukazujących ogromną cywilizacyjną
rolę nauki. Najpierw chciałbym podkreślić przyrodzone człowiekowi dążenie do prawdy, dobra
i piękna. To dzięki nauce człowiek staje się bardziej człowiekiem, szukając odpowiedzi na pytania o sens życia, o prawdę, o wygląd wszechświata,
o budowę materii, a także rozwijając wiele myśli
humanistycznych. To są niezwykle ważne sprawy.
Dzisiaj szczególnie modnym aspektem jest
wkład nauki w rozwój gospodarki. Innowacyjna
gospodarka to jest ta gałąź naszego życia społecznego, gospodarczego, a także politycznego, która
decyduje o rozwoju poszczególnych państw i narodów. Wiemy o ogromnym wpływie nauki na
rozwój ochrony zdrowia, na ochronę środowiska.
Można by przytaczać jeszcze wiele innych aspektów ogromnego cywilizacyjnego znaczenia nauki.
Muszę powiedzieć, że szczególnie w tej Izbie
jest mi to niezwykle zręcznie wypowiadać, ponieważ to Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej ogłosił
rok 2019 Rokiem Matematyki, a rok 2020 – Rokiem
Fizyki. Mówiliśmy przy okazji tych uchwał, że nie
chodzi tu o pewien nostalgiczno-wspominkowy
sens tych uchwał, chociaż one w istotny sposób
nawiązują do wybitnych matematyków, do wybitnych fizyków, ale że mają za cel właśnie także
ukazanie cywilizacyjnego sensu nauki, zachęcenie
młodych ludzi do pójścia w ślady tych wybitnych
poprzedników, uszanowanie i docenienie tych naukowców, którzy w przeszłości mieli te wspaniałe
wielkie sukcesy. Ale mają je także dziś. Może niezręcznie byłoby mi tu je wymieniać, ale wiemy,
że i astronomowie, i fizycy, i przedstawiciele wielu
innych dziedzin… Chociażby w największym laboratorium na świecie, w CERN, udział Polaków jest
ogromny. Stąd znaczenie tej ustawy – jest ona niezwykle, niezwykle ważna.
Pani senator, sprawozdając przebieg posiedzenia naszej komisji, mówiła o tej… Nie wiem, jak
to nazwać… Chodzi o tę pewną dwoistość, która się pojawiła, co do samej daty. Proponowana
czy uchwalona przez Sejm data 19 lutego jest
datą urodzin Mikołaja Kopernika. Wydaje się,
że tutaj nie ma potrzeby przytaczania jego zasług. Przewrót kopernikański, coś, co w istotny
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sposób zmieniło postać nauk przyrodniczych,
podejście do wielu dziedzin nauk empirycznych,
także do humanistycznego wyobrażenia o świecie… Maria Skłodowska-Curie – też wielka postać i można by o niej dużo mówić. Kobieta, Polka,
dwukrotna laureatka Nobla… Wiemy też, że przyjaźniła się z Einsteinem, wspólnie chodzili w Alpy.
Zresztą wspomniany przeze mnie Smoluchowski
podobnie… To wszystko prawda, ale wydaje się,
że Kopernik to była jednak ta postać, która rezonuje
w wielu umysłach. Chyba nie ma takiej osoby, która
nie słyszałaby o Koperniku, a pewnie nie wszyscy
wiedzą, że był Polakiem. Być może dlatego…
(Głos z sali: Kto nie wie?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę
bardzo o ciszę.)
No właśnie. Bardzo dziękuję.
Może więc warto także z tego powodu… To oczywiście jest spór czysto akademicki o wyższość…
No, oboje byli wielcy, nie ma wątpliwości. Wydaje
się, że ta data, która się znalazła w ustawie sejmowej, znalazła poparcie rektorów akademickich
szkół polskich, parlamentu studentów. Ale ja myślę,
że najważniejsze jest jednak to, że…
(Rozmowy na sali)
Nie chciałbym przeszkadzać tym, którzy rozmawiają.
…To jest wspaniały pomysł, jest to dobra ustawa, zachęta dla ludzi młodych, docenienie tych
wielu wymiarów nauki, jej rozwoju. Myślę też,
że warto powiedzieć o tym, że w ostatnim czasie
też nam się wiele udaje. Zwiększenie nakładów
finansów na naukę, finansowanie z budżetu, jak
też środki związane z obligacjami na inwestycje…
Ja wczoraj miałem ten zaszczyt, że uczestniczyłem
w uroczystości wręczenia nagród, tak można powiedzieć, w ramach programu Lider. Wielu młodych, wspaniałych ludzi odbierało takie nominacje
związane z realizacją swoich badań. I muszę powiedzieć, że lektura tytułów, nazw badań, jakimi
ci młodzi ludzie się zajmują… To było po prostu
nieprawdopodobne. Wydawało się przy niektórych
tytułach, że w ogóle to jest niemożliwe, żeby takimi sprawami się zajmować. Myślę tu i ochronie
zdrowia, i o pewnych materiałach, ale też różnych
dużych przedsięwzięciach badawczych. Dlatego
w pełni popierając, wyrażając radość z tego, że ta
ustawa jest, w imieniu grupy senatorów złożyliśmy
wniosek o przyjęcie tej ustawy bez poprawek, do
czego bardzo, bardzo zachęcam wszystkich państwa. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pani senator Jazłowiecka zgłosiła się do dyskusji czy nie?
(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak, tak.)
Tak? Dobrze.
Poproszę o zabranie głosu panią senator Dorotę
Jazłowiecką…
(Głos z sali: Danutę.)
(Rozmowy na sali)
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Panie Profesorze, bardzo dziękuję za pana wypowiedź. Przyznam, że zgadzam się z pana wypowiedzią, że myśląc o przyszłości, być może nie
powinniśmy tak dużego znaczenia nadawać sentymentalizmowi. Stąd też nasza decyzja o tym, byśmy
zmienili tę datę i uhonorowali naszych obecnych
naukowców i przyszłych naukowców datą, która
związana jest z Nagrodą Nobla. Naukowców, którzy, tak jak powiedziałam, marzą, by tę nagrodę otrzymać. A ci, którzy ją otrzymują, cieszą się
ogromnie, że tak wysoko oceniono ich dorobek zawodowy i naukowy.
I muszę na pewno powiedzieć, że, jak mi się
wydaje, w związku z tym, że mamy bardzo dużo
młodych talentów, o których bardzo mało mówimy, których bardzo mało pokazujemy, mimo że
świat korzysta z ich osiągnięć… Wymienię tu 3.
Zacznę od najmłodszych. 3 naukowców z Polski
– Anna Kuśmierczak, Kinga Panasiewicz i Jakub
Nagrodzki – zostało wyróżnionych w również prestiżowym, ale troszeczkę mniej prestiżowym, konkursie Intel International Science and Engineering
Fair spośród 1 tysiąca 500 uczniów z całego świata
w kategoriach zoologia, medycyna i zdrowie oraz
biochemia. Nie zniechęciły ich braki w wyposażeniu szkolnych pracowni. Pomógł dostęp do wiedzy,
pomogli przyjaciele, nauczyciele.
Wymienię prof. Maciejewskiego, który otrzymał prestiżową Nagrodę Godina za nowatorski
przeszczep narządów szyi. Uratował – wszyscy pamiętamy tę historię – 6-letniego Tymka, dając mu
szansę na normalne życie. A zgłosiło pana profesora
do tej nagrody, rekomendowało go Amerykańskie
Stowarzyszenie Chirurgii Rekonstrukcyjnej i Mikronaczyniowej.
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Wymienię panią prof. Anitę Olejek, która wykonuje operacje na płodzie, bardzo rzadko wykonywane w Europie, operacje, które dają nieprawdopodobną szansę na rozwój i na lepsze życie dziecka.
Wymienię panią Olgę Malinkiewicz, która
odkryła substancję o nazwie perowskit, odkryła
metodę wytwarzania ogniw słonecznych, rewolucjonizując tym samym fotowoltaikę.
Wymienię prof. Wolszczana, który odkrył
pierwszą nową planetę poza Układem Słonecznym
i był nominowany do Nagrody Nobla, czy firmę
Astronika, która przygotowała próbnik w postaci
cylindra, tzw. „Kreta”, który służy do pomiaru strumienia ciepła wewnątrz planety. Jak pamiętamy,
„Kret” uczestniczył w misji bezzałogowej sondy na
Marsa.
To jest tylko kilka nazwisk. Ja tak naprawdę mogłabym tu stać pewnie kilka dni i wymieniać naukowców, którzy kilka, kilkanaście, nawet
kilkadziesiąt lat temu pokazywali swoje wielkie
osiągnięcia, ale też tych, którzy dzisiaj pokazują te
swoje osiągnięcia. I wydaje mi się, że przyjęcie dnia
10 grudnia, który najczęściej jest dniem wręczania
Nagród Nobla… To jest dzień, który bardziej wychodzi w przyszłość, bardziej mówi o przyszłości. Jest
świetną promocją dla młodych talentów, zachętą
do tego, by dążyli w swoich badaniach, w swoich
pracach… pomimo że w Polsce bardzo trudno jest
im realizować te talenty, prowadzić swoje prace
z uwagi na brak środków, na brak dobrze wyposażonych laboratoriów, na brak dobrze wyposażonych pracowni. Jakże często nasze polskie talenty
pracują za granicą i odnoszą sukcesy za granicą.
Być może właśnie ten dzień i właśnie kojarzenie
tego dnia z wręczaniem nagród Nobla… Być może
to na przyszłość da duże szanse naszym młodym
naukowcom, by po tę nagrodę sięgali. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Józef Zając się zgłasza do dyskusji.
Proszę uprzejmie.
SENATOR
JÓZEF ZAJĄC
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na liście naukowców najwyższej rangi polskiego pochodzenia, którą pan profesor zacytował, zabrakło mi bardzo Hoene-Wrońskiego, kogoś, kto

jest ceniony w międzynarodowym świecie nauki
jako jeden z 3 największych polskich naukowców.
Druga kwestia jest taka, że, jak podają dane
statystyczne, jednym z najczęściej cytowanych
nazwisk naukowców na świecie jest nazwisko
polskiego naukowca Stefana Banacha. To jest coś,
o czym trzeba pamiętać, bo dzisiaj nie ma studenta kierunków technicznych, ścisłych, który by nie
wiedział – no, poza legendami – kto to jest i co
ten ktoś uczynił. Wystarczy tylko dodać, że lwowskie środowisko matematyczne przygotowało całą
matematykę niezbędną do konstrukcji bomby atomowej i wodorowej, a patent na bombę wodorową
otrzymał jeden z uczniów Banacha, właśnie Ulam.
Pani Senator, myślę, że to już nieaktualne,
że mamy takie biedne, źle wyposażone laboratoria
i że nie ma pieniędzy. Są dzisiaj pieniądze na naukę i są laboratoria, naprawdę. Warto rozejrzeć się
po różnych uczelniach. Jeżeli rozpakowali wszystko, to wtedy można zobaczyć, że te laboratoria są.
I jeszcze jedna rzecz. Smutne, jeśli chodzi o naukę, polską naukę, jest to, że te największe osiągnięcia dzisiejszych czasów są dokonywane na ogół
za granicą. Warto przyjrzeć się – tutaj do pana dyrektora Ziółkowskiego się zwrócę – jak funkcjonują
nasze granty, czy chodzi tylko o sprawozdania, czy
też one dają faktycznie wyniki. Jak słyszymy, chyba
piąte z kolei tworzywo 16-atomowe z węgla zostało
wykonane czy też skonstruowane przez młodego
człowieka z Warszawy, ale w Nowym Jorku. I to jest
coś, nad czym powinniśmy się w sprawach nauki
zastanowić. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Widzę, że dyskusja rozwija się nam bardzo ładnie. Mam nadzieję, że w poniedziałek zakończymy.
(Wesołość na sali)
(Senator Antoni Mężydło: To może ją skrócić?)
Nie, nie będę nikogo skracał ani dopingował.
To tylko taka moja uwaga, uwaga prowadzącego.
Proszę o zabranie głosu panią senator Joannę
Sekułę.
SENATOR
JOANNA SEKUŁA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko 1 zdanie powiem. Dlaczego wywołaliśmy dzisiaj tę dyskusję? Kolejna ustawa została
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wniesiona jako projekt poselski. Z dzisiejszych
wypowiedzi panów wynika wyraźnie, że już dawno temu taka dyskusja powinna toczyć się w środowisku naukowym, chociażby po to, aby młodzi
naukowcy, rektorzy, senaty… aby pobudzić taką inicjatywę wśród młodych naukowców, studentów.
Dzisiaj ta znajomość polskich naukowców – zarówno współczesnych jak i historycznych – byłaby zapewne dużo większa.
Dlaczego z inicjatywy posłów wybrano właśnie
Kopernika? Można by domniemywać, że to jedyny
naukowiec, jakiego znali. Ponieważ mamy promować nowoczesność, mamy patrzeć w przyszłość,
a nie ciągle skupiać się na sentymentalnym odnajdywaniu naszych korzeni, zaproponowaliśmy
właśnie taką datę, która łączy przeszłość z przyszłością. Nobel jest tym, o czym marzy każdy naukowiec, a żeby do niego dojść, trzeba przejść przez
różne dziedziny nauki. Młodzi naukowcy ubiegają się o tę nagrodę. To jest ta jedna, jedyna okazja, żeby znaleźć się na zawsze w panteonie tych
największych.
Poza tym kiedy na posiedzeniu komisji pytaliśmy przedstawicieli ministerstwa o to, jak wyobrażają sobie organizację takiego dnia nauki,
to okazało się, że w zasadzie cały program jest już
przygotowany, i to pomimo tego, że w zasadzie
projekt był poselski. Po raz kolejny niestety mamy
do czynienia z fikcją, inicjatywa rządu została włożona w ręce posłów. To jest kolejna ustawa, nad
którą procedujemy w ten sam sposób. I chciałabym
bardzo, aby przekazano panu premierowi, żeby
skończył z tą dziwną legislacją. Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
I poproszę o zabranie głosu pana senatora
Kazimierza Wiatra – 5 minut.
SENATOR
KAZIMIERZ WIATR
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni
Państwo! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja w trybie sprostowania, ponieważ pani senator uległa pewnej narracji, mijając się mimo
wszystko z faktami. Ja w swoim wystąpieniu wyraźnie powiedziałem… odczytałem fragment uzasadnienia tej ustawy, wymieniając 10 wybitnych
naukowców. Wiemy, że sporządzenie takiej listy

jest niezwykle trudne, że ta lista jest bardzo długa, a przyjęcie kryteriów jest niezwykle trudne.
Dlatego uleganie takim emocjom i stosowanie
narracji, że Kopernik dlatego, że to jedyny, którego wnioskodawcy znali, jest po prostu obraźliwe. I unikajmy w przyszłości takich sformułowań.
Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Panie Senatorze.
Zamykam dyskusję.
(Senator Grzegorz Bierecki: Świetnie.)
Czy przedstawiciel rządu… Aha, oczywiście
jeszcze…
Dla porządku informuję, że wniosek o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator
Kazimierz Wiatr. Tak?
(Senator Kazimierz Wiatr: Grupa senatorów.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Grupa senatorów.)
No tak, ale muszę kogoś wpisać. Pan senator
Kazimierz Wiatr wraz z grupą senatorów.
Czyli zamykamy dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować do przedstawionego wniosku?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Maksymowicz: Nie,
dziękuję bardzo.)
Dziękuję.
Ponieważ został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, Edukacji
i Sportu o ustosunkowanie się do przedstawionych
wniosków i przygotowanie sprawozdania.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec
posiedzenia Senatu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów i jest zawarty w druku
nr 47, a sprawozdanie – w druku nr 47 S.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, panią senator Halinę Biedę, o przedstawienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.
(Rozmowy na sali)
Proszę.
(Senator Halina Bieda: Ja nie jestem w Komisji
Ustawodawczej, Panie Marszałku.)
(Głos z sali: Ale jesteś sprawozdawcą.)
Jest pani sprawozdawcą, Pani Senator.
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I przypominam też, że jest pani przedstawicielem wnioskodawców.
(Senator Halina Bieda: I myślałam, że będę poproszona o zabranie głosu w tym trybie.)
Proszę uprzejmie. W podwójnej roli pani
występuje.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
HALINA BIEDA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Grupa senatorów wniosła projekt uchwały
Senatu Rzeczypospolitej w 75. rocznicę Tragedii
Górnośląskiej.
Dzisiaj na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej
przedstawiłam ten projekt, który uzyskał w głosowaniu większość 13:11.
Bardzo proszę o podjęcie tej uchwały, a jednocześnie zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisji
terminu przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.
Dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy komisji oraz przedstawiciela wnioskodawców.
Pani senator Halina Bieda jest także przedstawicielem wnioskodawców.
Czy są jakieś pytania do pani senator?
(Senator Alicja Zając: Nie ma.)
Nie ma.
W takim razie otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego
Czerwińskiego.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uchwała, o której mówimy, dotycząca Tragedii
Górnośląskiej, ma już swoją historię, ale nie parlamentarną. Otóż po raz pierwszy podobną uchwałę podjął Sejmik Województwa Śląskiego w roku
2011, a następnie nieco bardziej rozbudowaną
w porównaniu z tą pierwszą – w roku 2012 Sejmik
Województwa Opolskiego. Kiedy ta uchwała była
podejmowana, ja byłem w Sejmiku Województwa

Opolskiego, byłem radnym tego sejmiku i wtedy
zarówno do tekstu pierwotnego, jak i tego, który
w sejmiku jako końcowy został przyjęty, miałem
zasadnicze uwagi. Niestety, te uwagi powtarzają
się tutaj, dotyczą też tekstu, który jest tu państwu
zaproponowany. Dlatego też, Panie Marszałku, złożę poprawki do projektu tej uchwały, ale wcześniej
chciałbym opisać, na jakich podstawach są te poprawki oparte.
Pierwsza kwestia to geneza. Otóż uchwała
w województwie śląskim była podejmowana na
wniosek Ruchu Autonomii Śląska, poparty wtedy
przez współrządzące z RAŚ Platformę i PSL, zaś
w przypadku województwa opolskiego, Sejmiku
Województwa Opolskiego ta uchwała została podjęta na wniosek mniejszości niemieckiej i współpracujących, zarządzających województwem Platformy
Obywatelskiej i PSL. Tak wyglądają źródła.
Tekst tej uchwały niestety ma pewne braki.
Próbowaliśmy te braki usunąć w takim zespole
redakcyjnym, który zajmował się jej pierwotnym
tekstem, ale nie udało się tych braków usunąć.
Czy ma plusy? Oczywiście, tak. Najważniejszym
plusem tej uchwały jest to, że wspomina, mówi
o tym, jak rzeczywiście wkraczała Armia Radziecka
na tereny przedwojennej Rzeczypospolitej. To jest
szczególnie ważne obecnie, gdy pan Putin i inni politycy Rosji Radzieckiej próbują wypaczyć historię.
Informacja o tym, jak to wyglądało w rzeczywistości, na pewno będzie naszym pożytecznym wkładem do tej dyskusji historycznej.
Ale projektowana uchwała nie mówi wszystkiego. Pierwsza rzecz, podstawowa: brak kontekstu. Pytanie jest bardzo proste: czy czytelnik
tej uchwały – pamiętajmy, że ona może być czytana przez osobę nieznającą dobrze historii, także za granicą – dowie się, skąd się wzięła Armia
Czerwona na Górnym Śląsku w styczniu 1945 r.?
No, my wszyscy wiemy, ale gdybyście państwo próbowali zadać takie pytanie, to przekonalibyście się,
że odpowiedź nie jest taka oczywista dla wszystkich. Ja powiem więcej, proszę państwa, jeśli w tekście tego projektu uchwały nie ma ani razu słów
„II wojna światowa”, to jest to dla mnie niepokojące. Ani razu. Proszę to sprawdzić. No jak to, ci
czerwonoarmiści przyjechali z tym pepeszami ot
tak? To jest oczywiście skutek, a właściwie jedno w ciągu wydarzeń, jedno z wydarzeń w trakcie II wojny światowej, ale w tym tekście tego nie
ma. Dlatego jedna z poprawek uzupełnia ten kontekst historyczny. Nawiasem mówiąc, gdy uchwała
o podobnej treści była podejmowana w sejmikach,
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wtedy był szczyt aktywności pani Eriki Steinbach
i środowiska z nią związanego. Proszę państwa,
takie wypreparowanie pewnego faktu historycznego, pewnych zdarzeń z kontekstu idealnie pasuje
do narracji, jak to się teraz tłumaczy, pani Eriki
Steinbach. Dlaczego? Dlatego że to ona twierdzi,
że II wojna światowa rozpoczęła się od momentu wysiedleń, wywózek Niemców do Niemiec, do
państwa niemieckiego, Niemców mieszkających
na Górnym Śląsku i na Opolszczyźnie. No, mam
nadzieję, że nie chcemy się wpisać w ten typ interpretacji historii czy też pewnych niedopowiedzeń
historycznych.
Drugą cechą tej uchwały, według mnie nie do
przyjęcia, jest dzielenie ofiar, jest wypreparowanie jednej grupy ofiar, pewnej grupy ofiar działalności Armii Czerwonej w czasie jej przechodzenia
przez polskie terytorium, i niezauważenie innych.
A przecież byli także patrioci, którzy przez tę Armię
Czerwoną, a potem przez enkawudzistów i polskie
władze komunistyczne byli więzieni, przetrzymywani w obozach. AK-owcy, po prostu polscy patrioci, którzy się nie zgadzali na nową okupację.
To dlaczego wypreparowujemy tylko jedną grupę,
a o innych nie mówimy? Nie potrafię tego zrozumieć. Ani jednym słowem…
Następna kwestia to nieuwzględnienie innych
ofiar, nie tylko Armii Czerwonej. Proszę państwa,
w tym czasie, w drugiej połowie stycznia, ewakuowano obozy koncentracyjne, niemieckie nazistowskie obozy koncentracyjne, m.in. Auschwitz,
wszystkie filie obozu w Auschwitz. W jaki sposób?
W pasiakach, w mrozie, na piechotę, w tzw. marszach śmierci. To jest koniec stycznia. Dlaczego zauważamy jedną grupę ofiar, a o drugiej ani słowa?
To też jest siedemdziesiąta piąta rocznica. Nie wiem.
No i wreszcie sprawa podstawowa według mnie,
zakres podmiotowy, Mówimy o Górnoślązakach.
Górny Śląsk w tej chwili jest w granicach 2 województw, śląskiego i opolskiego…
(Głos z sali: Częściowo.)
…ale przed wojną był podzielony, część była
w granicach państwa polskiego, a część w granicach III Rzeszy. Co to oznacza? To oznacza, że
czerwonoarmiści, w cudzysłowie oczywiście,
wyzwalali najpierw Górny Śląsk, część polską,
a mieszkańcy tegoż Górnego Śląska przeżyli okupację dwa razy, bo najpierw we wrześniu 1939 r.
– ja przypomnę słynną wieżę spadochronową
w Katowicach i walki harcerzy – i najpierw byli
męczeni, eksterminowani przez Niemców, mówię
o Górnym Śląsku polskim, a potem przez najazd

Armii Czerwonej. Okupant się zmienił, a metody, praktycznie rzecz biorąc, takie same, dłuższe
wywózki tylko. A jak jest ze Śląskiem Opolskim?
Tak nazywam tę zachodnią część Górnego Śląska.
Przed wojną był w granicach III Rzeszy…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka:
Panie Senatorze, tylko przypomnę, że jeszcze minuta panu została. Tylko przypominam.)
To ja od razu bym wykorzystał te 5 minut,
bo chyba jestem ostatni, który zabiera głos w tej
sprawie.
Proszę państwa, przed wojną Śląsk Opolski
był w granicach III Rzeszy. Jego mieszkańcy odczuli wojnę dopiero w styczniu 1945 r. A co wcześniej? Ano właśnie z Kamienia Śląskiego i z Ligoty
Dolnej startowały samoloty, które bombardowały
Wieluń. Oba lotniska leżą na obecnym terytorium
Opolszczyzny. Tam mieszkali też rolnicy, którzy
korzystali z przymusowej pracy osób wysiedlonych
z Generalnej Guberni albo jeńców wojennych.
Martwimy się o te ofiary, ale czy rzeczywiście
Senat Rzeczypospolitej powinien zacząć zamartwianie się od ofiar obywateli III Rzeszy, którzy
wybrali Hitlera w sposób demokratyczny w roku
1933, także oni…
Proszę państwa, pytanie jest… Bo to jednak ludzie, także. Pytanie jest dla mnie bardzo proste
i za chwilę państwu poprzez cytat – nie moje wynurzenia, ale cytat – udowodnię, że tej rzeczy nie
powinniśmy robić. I dlatego minimum tego, co powinniśmy zrobić, żeby uzdrowić tę projektowaną
uchwałę, to jest według mnie przyjęcie poprawek,
które za chwilę złożę na ręce pani marszałek.
Przeczytam państwu, jaki był stosunek ludności miejscowej – przypominam: w większości
Niemców, którzy wojnę poczuli dopiero w styczniu 1945 r. – do polskich jeńców, którzy walczyli
w powstaniu warszawskim. Mniej więcej 1/3 jeńców z powstania warszawskiego przeszła przez
obóz. To był obóz jeniecki w Lamsdorf, obecne
Łambinowice, 20–25 km na zachód od Opola.
Chodzi o stosunek nie tych, którzy ich eskortowali, ale ludności cywilnej. Cytat pochodzi
ze wspomnień wtedy 15-letniego żołnierza powstania warszawskiego, jeńca Stalagu 344 Lamsdorf,
Witolda Koneckiego, pseudonim „Sulima”. Zostało
to opublikowane w kwartalniku „Akowiec” – specjalnie podaję dane – w numerze 4 z roku 2010.
Proszę się dokładnie wsłuchać, kogo także chcecie
państwo uczcić. Bez żadnego komentarza.
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„Przemarsz ze stacji kolejowej – mówimy
o Lamsdorf właśnie – do oddalonych o 5–6 kilometrów obozów jenieckich odbywał się w szybkim
tempie wśród nieprzyjaznych okrzyków zgromadzonej na poboczach niemieckiej ludności.
Miejscowe kobiety i młodzież z Hitlerjugend podbiegali do jeńców, bili, czym popadło, plując i lżąc.
Eskorta wyrywała z rąk jeńców lepiej wyglądające
walizki i pakunki, przerzucając je przez płoty do
zagród przy drodze”. „Ja porzuciłem na tej drodze
plecak i koc, a od całkowitego omdlenia uratowałem się kubkiem wody zakupionej za 20 dolarów
od stojącej na poboczu kobiety”.
Myślę, że my dalibyśmy taki kubek wody za darmo. Dziękuję. (Oklaski)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję.
Do zabrania głosu w dyskusji zgłosiła się jeszcze
pani senator Halina Bieda.
Bardzo proszę, Pani Senator. 5 minut.
SENATOR
HALINA BIEDA
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja myślę, że w rodzinach wszystkich, którzy
mieszkają na Górnym Śląsku, były takie historie.
My serdecznie zapraszamy, pokażemy, jak to rzeczywiście wszystko wyglądało, jak się odbywało,
co się działo, jak front szedł 2 razy i jak ludność
była prześladowana. Bo myślę, że dzisiaj nie miejsce ku temu.
Chciałabym też powiedzieć jedno. Poprawki
pana senatora próbują naszą uchwałę zmienić
w uchwałę o wszystkich ofiarach, a nam chodziło
o to, aby upamiętnić epizod historyczny zwany tragedią górnośląską, epizod dotyczący tego, a nie innego obszaru. Jeżeli pan senator przygotuje projekt
uchwały o wszystkich ofiarach, których na pewno było wiele na różnych terenach, to, jak myślę,
wszyscy senatorowie również te ofiary upamiętnią.
My uważamy, że wpisanie poprawek pana senatora spowoduje, że ta uchwała będzie o wszystkich
ofiarach, a nie o tragedii górnośląskiej, nie o tym
konkretnym wydarzeniu.
Ja tylko chcę powiedzieć, że jeśli chodzi o świadectwa tych ludzi, to do 1989 r. oni w ogóle bali
się o tym wspominać, nawet w rodzinie. Kiedy

powstawało centrum dokumentacji deportacji
w Radzionkowie, to żeby zrobić ekspozycję… Tam
jest kilka rzeczy, które były przechowywane. Ci ludzie, jak wracali z zesłania, to po drodze wyrzucali
wszystko. Bali się cokolwiek przywieźć, przynieść,
żeby ich rodziny nie zostały narażone na to co oni.
Tragedia górnośląska… W tym roku jest jej siedemdziesiąta piąta rocznica. W prawie wszystkich
miastach… W Bytomiu będzie rekonstrukcja masakry w Miechowicach, będzie odsłonięta nowa tablica, bp gliwicki Jan Kopiec odprawi mszę świętą
w kościele w Miechowicach. W niedzielę 26 stycznia w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach Jego
Ekscelencja abp Wiktor Skworc odprawi ofiarę
w intencji wszystkich prześladowanych, represjonowanych w tragedii górnośląskiej. Filharmonia
Śląska ma wieczorem w programie koncert dedykowany ofiarom tragedii górnośląskiej. Nam chodzi o upamiętnienie tego epizodu. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Bogdan Borusewicz)
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym na piśmie złożył pan senator Jerzy
Czerwiński.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej.
Ponieważ był wniosek o przygotowanie dodatkowego sprawozdania, który złożyła pani senator
Bieda, wniosek o wyznaczenie komisjom terminu
przygotowania dodatkowego sprawozdania w celu
przeprowadzenia trzeciego czytania projektu
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu, to taki
wniosek składam.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat
przyjął przedstawiony wniosek. Dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji
Rosyjskiej.
Przypominam, że projekt ten został wniesiony
przez panią senator Gabrielę Morawską-Stanecką.
Zawarty jest w druku nr 32, a sprawozdanie komisji – w druku nr 32 S.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, panią senator Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie sprawozdania komisji
o projekcie uchwały.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej o projekcie uchwały w sprawie
słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Ta uchwała ma tytuł „w sprawie wyrażenia sprzeciwu
wobec zakłamywania historii przez władze i polityków Federacji Rosyjskiej i pogarszania relacji
rosyjsko-polskich”.
Marszałek Senatu w dniu 10 stycznia 2020 r.
skierował do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej projekt
uchwały w celu rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu
16 stycznia 2020 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawcę projekt
uchwały, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą
o przyjęcie przez Senat jednolitego, załączonego
projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu
wobec zakłamywania historii przez władze i polityków Federacji Rosyjskiej i pogarszania relacji
rosyjsko-polskich. Bardzo dziękuję.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy
komisji oraz wnioskodawcy. Wnioskodawcą była
także pani senator Gabriela Morawska-Stanecka.
Czy są takie pytania?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Marszałek!
Mam proste pytanie. Dlaczego nie zdecydowaliście się państwo – mówię do grupy wnioskodawców

– na przyjęcie projektu, który proponowaliśmy,
o takiej treści jak ten, który uchwalił Sejm? Tam
był to konsensus, przyjęcie przez aklamację. Tutaj,
przypuszczam, także byłby konsensus i aklamacja,
bo treść jest jednoznaczna. Miałoby to podwójny
wyraz: nie dość, że i tu, i tu byłby konsensus, to byłby też konsensus pomiędzy dwiema izbami parlamentu, które mają jakby trochę inną proweniencję
polityczną, przynajmniej w przypadku większości
w tych izbach. Byłby to podwójny konsensus, jakby
wzmocniony do kwadratu. Proszę mi powiedzieć,
dlaczego nie chcieliście tego zrobić.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Proszę bardzo.
SENATOR
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowny Panie Marszałku! Panie Senatorze!
W imieniu własnym odpowiem, dlaczego projekt ma taki kształt. Ano z bardzo prostej przyczyny – takiej, że ten projekt został wniesiony, zanim
Sejm w ogóle przystąpił do rozpatrywania swojego projektu. To był projekt złożony znacznie wcześniej do laski marszałkowskiej. To jest odpowiedź
na pierwsze pytanie.
I odpowiedź na drugie pytanie, już w imieniu
komisji. Jest kilka powodów. Oczywiście uchwała
Sejmu jest bardzo istotna i bardzo ważna. I bardzo dobrze się stało, że parlament zareagował na
to, co pan Władimir Putin, prezydent Federacji
Rosyjskiej, powiedział i w jaki sposób… Zresztą
zrobił to nie tylko on. Komisje wzięły pod uwagę
kilka kwestii. Senat może podjąć uchwałę, której
treść sam określi, co wzmacnia przekaz w kierunku Federacji Rosyjskiej – zarówno jedna, jak
i druga izba parlamentu nie zgadzają się z tym, co
kłamliwie opowiada. Niemniej jednak każda izba
ma ten przekaz trochę odmienny. Poza tym, co jest
najistotniejsze – na to zwróciliśmy uwagę w trakcie
obrad i zresztą ta poprawka została uwzględniona – do tej treści został dodany element mówiący o zbrodniach, szczególnie o zbrodni w Katyniu,
a to ze względu na fakt, że w kwietniu minie 80 lat
od tej zbrodni, a w uchwale Sejmu tego elementu
nie ma. Istotne jest, aby na ten element również
zwrócić uwagę.
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Dzisiaj, już po obradach komisji, pojawiły się
kolejne oszczerstwa w kierunku Polski. Wydaje
mi się, jako sprawozdawcy, że tym bardziej taka…
Bo ten przekaz jest bardziej szczegółowy, bardziej
akcentuje to, co Związek Sowiecki robił w 1939 r.,
w latach 1939–1941, kiedy w zasadzie był sojusznikiem Adolfa Hitlera. Chodziło o to, żeby ten
przekaz wybrzmiał jako stanowisko Senatu, autonomicznej izby. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję,
że zaspokoiłam ciekawość pana senatora.
WICEMARSZAŁEK
BOGDAN BORUSEWICZ
Dziękuję, Pani Senator.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Nie widzę dalszych zgłoszeń.
Dziękuję jeszcze raz.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Jana
Marię Jackowskiego.
SENATOR
JAN MARIA JACKOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym chciał powiedzieć, że to bardzo dobra
inicjatywa, że zajmujemy w tej bulwersującej sprawie stanowisko, tym bardziej że ta kłamliwa, nieprawdziwa, propagandowa narracja, która została
upowszechniona czy zaprezentowana przez pana
prezydenta Putina, znajduje swój rezonans w świecie. Cieszę się bardzo, że reakcja środowisk politycznych w Polsce była jednoznaczna. Cieszę się
również, że w tej sprawie zostało wydane szczegółowe oświadczenie pana premiera Mateusza
Morawieckiego, które samo w sobie jest bardzo dobrym dokumentem, określającym nie tylko stan
wiedzy historycznej, ale również wskazującym na
pola manipulacji, fałszerstw, przeinaczeń historii.
Mamy do czynienia z sytuacją faktycznie groźną, ponieważ, jak to się mówi w Rosji, łatwo jest
przewidzieć przyszłość, natomiast najtrudniej
jest mówić o przeszłości. Nigdy nie wiadomo, jak
władza w Rosji będzie interpretowała wydarzenia z przeszłości, ponieważ podlega to nieustannej reinterpretacji i zmianie. I dlatego musimy
być szczególnie czujni w tym zakresie, tym bardziej że możliwości propagandowe oddziaływania
Federacji Rosyjskiej na arenie międzynarodowej

są duże. W związku z powyższym ten nieprawdziwy przekaz na temat najnowszej historii może
być używany jako oręż w walce politycznej i ideologicznej na arenie międzynarodowej, tym bardziej |
że zbliżają się bardzo ważne wydarzenia, dotyczące
chociażby 75-lecia wyzwolenia obozu AuschwitzBirkenau, i wiemy, jaki jest kontekst udziału strony
rosyjskiej w tych wydarzeniach czy w tych uroczystościach, które odbędą się w Izraelu.
Wysoka Izbo, to, kto współpracował z Hitlerem
i na jakich zasadach, jest nam tutaj, w Polsce, doskonale znane. Przypomnę postać Aleksandra
Bregmana. To był dziennikarz, publicysta, uczestnik II wojny światowej, emigrant, który napisał rewelacyjną książkę pt. „Najlepszy sojusznik
Hitlera. Studium o współpracy niemiecko-sowieckiej (1939–1941)”. Ten autor był całkowicie przemilczany w czasach PRL. Ta jego książka była objęta
całkowitą cenzurą, ale jej egzemplarze dostawały
się do Polski. O tym, że głód wiedzy na ten temat
był ogromny, najlepiej świadczy fakt, że ukazało się
18 tzw. wydań bezdebitowych, a więc wydań w drugim obiegu działającym w latach siedemdziesiątych
i osiemdziesiątych, w czasach PRL.
O tym, czego doświadczyły miliony Polaków
w czasie okupacji sowieckiej na wschodniej flance II Rzeczypospolitej, która została zajęta na
mocy paktu Ribbentrop-Mołotow, jak wyglądały
deportacje dotyczące setek tysięcy ludzi i jak wyglądało ludobójstwo katyńskie… Mówimy o tym
w pewnym skrócie, ponieważ, jak wiemy, ta
tragedia wydarzyła się nie tylko w Katyniu, ale
i w Starobielsku, Kozielsku i innych miejscach
kaźni. To, jaki był stosunek Stalina do Polaków,
przećwiczono w roku 1937 podczas tzw. operacji
polskiej, kiedy zlikwidowano 2 autonomiczne republiki, jedną na Ukrainie, a drugą na Białorusi,
i ponad 100 tysięcy ludzi uległo eksterminacji, zostało zamordowanych. To właśnie wtedy przećwiczono tę metodę, która była stosowana w Katyniu
– to były zabójstwa strzałem w tył głowy, popełniane na masową skalę.
Wysoka Izbo, ta uchwała jest bardzo ważna.
Ja popieram tutaj wniosek, który przed chwilą
złożył pan prof. Włodzimierz Biernacki, a który
zmienia treść projektu uchwały i proponuje przyjąć ją w brzmieniu przedłożonym czy uchwalonym
w Sejmie. Nie chodzi o to, że któryś z tych tekstów
jest lepszy czy gorszy – każdy ma swoje walory
– ale o to, żeby w tej sprawie działać ponad podziałami. Senat jest zdominowany przez opozycję,
a Sejm przez obóz większości rządowej, ale chodzi
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o to, żebyśmy w tej sprawie przemawiali jednym
głosem na arenie międzynarodowej. Choć te teksty
mają bardzo zbliżony ton, to nie powinniśmy dopuszczać do takiej sytuacji, że będzie dokonywana
egzegeza, że będzie badanie różnic w tych uchwałach. Dlatego zwracam się do Wysokiej Izby o taką
refleksję. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek
Gabriela Morawska-Stanecka)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Dziękuję bardzo.
O zabranie głosu poprosił pan senator Wojciech
Konieczny.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
SENATOR
WOJCIECH KONIECZNY
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bardzo krótko. Otóż początkowo również
byłem zwolennikiem tego, żeby to była 1 uchwała
i żeby ona wybrzmiała w 2 izbach, ale ta sejmowa jest jednak obarczona tą wadą, że nie wspomina o tragedii katyńskiej. Uważam, że w tym roku,
w roku osiemdziesiątej rocznicy tych wydarzeń,
i w obliczu tego, co chcemy uzyskać – chodzi o to,
aby odeprzeć ten atak medialny i propagandowy
ze strony Federacji Rosyjskiej – warto to właśnie
przypomnieć, wspomnieć o tym. Myślę, że za tą
uchwałą powinna iść nasza inicjatywa, również
mocna, dotycząca upamiętnienia tej osiemdziesiątej rocznicy, rocznicy wizyty… chciałem powiedzieć „na nieludzkiej ziemi” – no, minął już ten
czas, może już tak nie mówmy – na tej ziemi, gdzie
się to dokonało. I sądzę, że dlatego ten nasz projekt
uchwały jest pełniejszy, jest właściwszy i, mimo że
rzeczywiście te teksty są zbliżone i, można powiedzieć, obydwa są dobre, to jednak zdecydowanie
jestem za tym, żebyśmy poparli nasz projekt. On
jest na miejscu. Dziękuję bardzo.
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Bardzo dziękuję.

Ja w tym momencie znajduję się w podwójnej
roli, ale muszę zgłosić wniosek o wyznaczenie komisjom terminu na przygotowanie dodatkowego
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego
czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. I w związku z tym, że zostały…
Nie ma żadnych głosów.
Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt
uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej w celu
przygotowania dodatkowego sprawozdania oraz
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania projektu uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął przedstawiony wniosek. Nie słyszę
sprzeciwu.
W związku z wnioskami o charakterze legislacyjnym i z koniecznością zebrania się komisji
senackich zarządzam godzinną przerwę, czyli do
godziny 20.00.
Proszę senatorów o ponowne przybycie o godzinie 20.00.
SENATOR SEKRETARZ
MARIUSZ GROMKO
Wysoka Izbo, chciałbym przedstawić komunikaty dotyczące posiedzeń komisji.
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na
posiedzeniu Senatu do projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej odbędzie się 10 minut
po ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 217.
Czyli posiedzenie Komisji Ustawodawczej – sala
nr 217 o godzinie 19.17.
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
oraz Komisji Środowiska poświęcone rozpatrzeniu
wniosków zgłoszonych do ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób
zakaźnych zwierząt odbędzie się bezpośrednio po
ogłoszeniu przerwy w sali nr 182. Czyli posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Środowiska właśnie zaraz powinno się rozpocząć
w sali nr 182.
Posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
do ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej
odbędzie się również bezpośrednio po ogłoszeniu
przerwy w sali nr 176.
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WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Szanowni Państwo i…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Pani Marszałek,
ja mam wniosek formalny.)
Proszę bardzo.
SENATOR
DANUTA JAZŁOWIECKA
Ponieważ 3 komisje będą obradowały w tym samym czasie, obawiam się, że może nastąpić taka
sytuacja, że nie będzie wystarczającej liczby…
(Głosy z sali: Nie!)
(Senator Janina Sagatowska: Często tak jest.)
SENATOR SEKRETARZ
MARIUSZ GROMKO
I jeszcze…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie ma…)
(Rozmowy na sali)
I jeszcze jeden komunikat.
(Senator Tomasz Grodzki: Bywają i 4 posiedzenia komisji.)
Po posiedzeniu Komisji Ustawodawczej odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej. Odbędzie się ono w sali nr 217.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Głośniej trochę.)
WICEMARSZAŁEK
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Pani Senator…
(Głos z sali: Po posiedzeniu Komisji Ustawodawczej…)
Pani Senator, o co był ten wniosek formalny?
Bo pani nie zdążyła powiedzieć.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Pani Marszałek,
koledzy powiedzieli mi, że mogę być spokojna o to,
że wszyscy senatorowie będą na wszystkich posiedzeniach komisji. Dziękuję bardzo.)
Ja jeszcze raz…
(Senator Danuta Jazłowiecka: Wycofuję wniosek.)
…ogłaszam przerwę: do godziny 20.10.

I uprzedzam państwa, że po przerwie odbędą
się głosowania.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: O 20.10.)
20.10.
(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 10
do godziny 20 minut 11)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, informuję,
że kolejne, czwarte posiedzenie planowane jest
na dni 5, 6 i 7 lutego. Porządek tego posiedzenia
zostanie państwu oczywiście dostarczony drogą
elektroniczną.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzynastego porządku obrad: zmiany w składzie komisji senackich.
Przypominam, że wniosek Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej sprawie
zawarty jest w druku nr 46.
Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, pana senatora Krzysztofa Słonia, o przedstawienie wniosku
komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
KRZYSZTOF SŁOŃ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić wniosek Komisji
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Na podstawie art. 14 ust. 1 Regulaminu Senatu
komisja przedstawia następujący projekt uchwały.
Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
§1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o skupienie, o uwagę.)
…ust. 2 Regulaminu Senatu, odwołuje: senatora Janusza Gromka z Komisji Nauki, Edukacji
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i Sportu; senator Danutę Jazłowiecką z Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu; senatora Antoniego Mężydłę z Komisji Spraw Emigracji i Łączności
z Polakami za Granicą; senatora Józefa Zająca
z Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej;
senatora Wojciecha Ziemniaka z Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.
§2. Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu, wybiera: senatora Janusza Gromka do Komisji Środowiska;
senator Danutę Jazłowiecką do Komisji Gospodarki
Narodowej i Innowacyjności; senatora Antoniego
Mężydłę do Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; senatora Józefa Zająca do Komisji
Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą; senatora Wojciecha Ziemniaka do Komisji
Środowiska.
Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać
głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw
Senatorskich projektem uchwały w sprawie zmian
w składzie komisji senackich.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Stwierdzam, że głosowało 98 senatorów,
97 – za, nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał
się od głosu. (Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie komisji senackich.
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w którym
wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk
senacki nr 34 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, 48 – za, 0 – przeciw,
51 się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
Uchwała została podjęta.
Powracamy do rozpatrywania punktu…
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz
ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki nr 29 A.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za, nie
było głosów przeciw i nikt się nie wstrzymał.
(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych.
Powracamy do rozpatrywania punktu
czwartego 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 wnosi
o wprowadzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 40 A.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi przez Komisję Budżetu i Finansów
poprawkami.
Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy przegłosować
łącznie.
Poprawki nr 1 i 2 wyłączają z katalogu udostępnionych przez Krajową Administrację Skarbową
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zeznań podatkowych rozliczenia związane z prowadzoną działalnością gospodarczą jedynie za rok
2019, a nie, jak chce rozpatrywana ustawa, także
za lata następne.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Poprawki zostały przyjęte.
Głosujemy nad podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia ustawy w całości… Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem ustawy ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za, nie
było głosów przeciw i nikt się nie wstrzymał.
(Głosowanie nr 8)
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.
Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji
Środowiska, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały
wspólne sprawozdanie w tej sprawie – znajduje się
ono w druku nr 28 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Józefa
Łyczaka, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
JÓZEF ŁYCZAK
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W przerwie w obradach na wspólnym spotkaniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz
Komisja Środowiska podjęły decyzję o przyjęciu
ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwieniu zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
bez poprawek.

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały
senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Pani senator Rotnicka.
SENATOR
JADWIGA ROTNICKA
Ja podtrzymuję wnioski mniejszości i proszę
o ich przegłosowanie.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji
zgłosili pani senator Jadwiga Rotnicka, pan senator Sławomir Rybicki i pan senator Jerzy Wcisła.
Ponadto sprawozdawcą mniejszości była pani senator Rotnicka.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi
poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem
komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 49 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 9)
Ustawa została przyjęta.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania
chorób zakaźnych zwierząt.
(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panowie, jeszcze ważne głosowania przed wami.)
Panie Ministrze Skurkiewicz, przypominam,
jesteśmy w Senacie.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: I co w związku z tym?)
Proszę o należytą powagę i skupienie się, bo
przed nami jeszcze…
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(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pan marszałek
aż się uśmiechnął.)
Staram się być… Wie pan, bez poczucia humoru
w świecie polityki można zginąć.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: No właśnie.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Przyjemna
atmosfera.)
Czeka nas jeszcze trochę głosowań.
Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Środowiska, która ustosunkowała się do
przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się
ono w druku nr 33 Z.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Zdzisława
Pupę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
ZDZISŁAW PUPA
Komisja prosi o przyjęcie poprawek nr 1, 4, 5, 7
i 9 oraz poprawek nr 3 i 11.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako
wnioskodawca, czy już nie? Nie.
Dziękuję bardzo.
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji zgłosił pan senator Zdzisław Pupa.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
Uwaga: nad poprawkami nr 1, 4, 5, 7 i 9 należy głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 2, 6, 8 i 10.
Poprawki nr 1, 4, 5, 7 i 9 wydłużają terminy na
złożenie sprawozdań w 2020 r. i nadają prawidłową
kolejność wprowadzanym zmianom.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za.
(Głosowanie nr 10)

(Głos z sali: Brawo!)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 3 wprowadza obligatoryjność alternatywnych form prowadzenia dokumentacji
w przypadku awarii systemu informatycznego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 95 – za, 3 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 11 ogranicza retroaktywność
ustawy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy za.
(Głosowanie nr 12)
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 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 13)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie
ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: ustawa o ustanowieniu
Dnia Nauki Polskiej.
W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.
Znajduje się ono w druku nr 41 Z.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Danutę Jazłowiecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
DANUTA JAZŁOWIECKA
Panie Marszałku! Koleżanki i Koledzy Senatorowie!
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Członkowie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
podjęli decyzję o odrzuceniu wniosku o przyjęcie
ustawy bez poprawek i zagłosowali za przyjęciem
poprawki nr 1, zmiany w art. 1, tj. za zastąpieniem
wyrazów „19 lutego” wyrazami „10 grudnia”, oraz
poprawki nr 2, stanowiącej, że w art. 3 wyrazy
„z dniem” zastępuje się wyrazami „po upływie
14 dni od dnia”. Tym samym zapewniliśmy przestrzeganie prawa i wprowadzenie do ustawy vacatio legis. Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze
zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji
zgłosili pani senator Margareta Budner, pani senator Małgorzata Kopiczko, pan senator Michał
Seweryński, pan senator Kazimierz Wiatr, pan senator Józef Zając. Ponadto sprawozdawcą Komisji
Nauki, Edukacji i Sportu była pani senator Danuta
Jazłowiecka.
Nie widzę zgłoszeń.
Przystępujemy zatem 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 jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 50 – przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 14)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad
przedstawionymi poprawkami.
Celem poprawki nr 1 jest zmiana daty, w której
ustanawia się święto Dzień Nauki Polskiej, z 19 lutego na 10 grudnia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się…
(Głosy z sali: Za, za…)
(Głosy z sali: Nie…)

(Głos z sali: Ale nie tak nerwowo, nie tak nerwowo!)
Czytam ponownie. Celem poprawki nr 1 jest
zmiana daty, w której ustanawia się święto Dzień
Nauki Polskiej, z 19 lutego na 10 grudnia.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania *.
(Głosowanie nr 15)
(Wesołość na sali) (Oklaski)
(Głos z sali: No nie…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panowie, policzcie głosy!)
(Głos z sali: Policzcie wszystkie głosy.)
(Oklaski)
Poprawka nie została przyjęta.
Poprawka nr 2 wprowadza 14-dniowy okres vacatio legis.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Po przeprowadzeniu… Przepraszam.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw,
1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 16)
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Proszę o skupienie i wyciszenie rozmów.
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Poprawki.)
(Głos z sali: Jedna została odrzucona.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jednej poprawki. Chcę być precyzyjny.)
Tak, jedna została odrzucona, jedna została
przyjęta. Naturalnie, Panie Senatorze, jedna z poprawek, które były poddane głosowaniu.
(Senator Jan Filip Libicki: Pan senator Skurkiewicz jest dzisiaj jakiś nadpobudliwy.)
(Głos z sali: 4 lata był w Sejmie, to mu tak…)
To mu tak zostało.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Proszę o wybaczenie Wysoką Izbę.)
(Senator Jan Filip Libicki: Ja myślę, że to współpraca z ministrem Macierewiczem…)
* Marszałek nie odczytał z tablicy wyników głosowania
nr 15: na obecnych 98 senatorów 47 było za, 49 – przeciw,
wstrzymało się od głosu – 2.
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(Wesołość na sali)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.
Przypomnę: poprawka nr 1 nie została przyjęta,
poprawka nr 2 została przyjęta.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był
przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie
nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustanowieniu Dnia Nauki Polskiej w dniu 19 lutego.
Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu uchwały skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono
w druku nr 47 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią senator Halinę
Biedę, o przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
HALINA BIEDA
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej zostały
rozpatrzone 3 poprawki, które nie uzyskały aprobaty komisji, w związku z czym proszę o przyjęcie
projektu uchwały bez poprawek. Dziękuję
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senator wnioskodawca, pan Jerzy Czerwiński, chce jeszcze zabrać głos?
(Senator Jerzy Czerwiński: Nie, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawców

i wnioskodawców w związku z przedstawionym
dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić
takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności
przepisów projektu, druk nr…
(Głosy z sali: Nie, nie…)
A nie… Dobrze. Nie było wniosku.
(Głos z sali: Tak, ale przez Senat nie…)
Mimo że zostały odrzucone przez komisję.
Dobrze.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności
przepisów projektu, druk nr 47 X, a następnie nad
przyjęciem projektu, druk nr 47 S, w całości, ze
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek,
jeśli takowe zostaną przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego
poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 51 – przeciw,
2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 18)
Poprawka nie została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Poprawka nie została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką
nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw,
1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 20)
Poprawka nie została przyjęta.
A zatem przystępujemy do głosowania nad
przyjęciem projektu uchwały.
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Kto jest…
(Głos z sali: A ostatnia strona?)
(Głos z sali: On wie.)
Nie, nie, to jest ostatnia strona.
(Głos z sali: Głosujemy.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosujemy nad przyjęciem projektu uchwały.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw,
2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w 75. rocznicę Tragedii
Górnośląskiej.
Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji
Rosyjskiej.
Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania
projektu uchwały skierował projekt do Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych
i Unii Europejskiej i zobowiązał komisje do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu
dodatkowego sprawozdania. Sprawozdanie to znajduje się w druku nr 32 X.
Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, panią marszałek
Gabrielę Morawską-Stanecką, o przedstawienie
dodatkowego sprawozdania komisji.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Połączone komisje, Komisja Ustawodawcza oraz
Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej,
w związku z wnioskami zgłoszonymi w toku dyskusji przeprowadziły dodatkowe czytanie. Komisje
nie poparły żadnego wniosku i wnoszą o przyjęcie
przez Senat jednolitego projektu uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej, zawartego w druku nr 32 S.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Czy pan senator wnioskodawca Włodzimierz
Bernacki chce jeszcze zabrać głos?

SENATOR
WŁODZIMIERZ BERNACKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja gorąco proszę wszystkich senatorów o to,
żeby rozważyli taką oto możliwość, którą wskazałem w poprawce, aby z Polski zabrzmiał 1 głos, głos
Sejmu i głos Senatu, aby te 2 głosy były głosami
tożsamymi. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo.
(Rozmowy na sali)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy
i wnioskodawcy w związku z przedstawionym dodatkowym sprawozdaniem.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić
takie zapytania?
(Rozmowy na sali)
Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad poprawkami, według kolejności przepisów projektu, druk nr 32 X, a następnie
nad przyjęciem projektu, druk nr 32 S, w całości,
ze zmianami wynikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.
Głosowanie nad przedstawionymi poprawkami.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami przedstawionymi przez pana senatora
Włodzimierza Bernackiego.
Uwaga: poprawki nr 1 i 2 należy przegłosować
łącznie.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami nr 1 i 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 52 – przeciw,
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Stwierdzam, że odrzucono wszystkie poprawki.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem
projektu uchwały – druk nr 32 S.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 95 – za, 4 – przeciw,
nikt nie wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zakłamywania historii przez władze
i polityków Federacji Rosyjskiej i pogarszania relacji rosyjsko-polskich…
(Poruszenie na sali)
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy…
(Głos z sali: Pomylili się, pomylili…)
(Głos z sali: Nie można zrobić reasumpcji?)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Chcę reasumpcji.)
(Głos z sali: Z poprawką najlepiej…)
SENATOR
ANTONI MĘŻYDŁO
Chciałbym zgłosić wniosek o reasumpcję głosowania ze względu na to, że ja myślałem, że to jest
głosowanie nad następną poprawką, i głosowałem
tak, jakby chodziło o następną poprawkę. Jestem po
prostu… Są 4 takie osoby, ja jestem jedną spośród
tych osób. Jesteśmy oczywiście jak najbardziej za
stanowiskiem, które w tej uchwale się proponuje.
Stąd moja prośba o reasumpcję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Kto głosuje za wnioskiem o reasumpcję głosowania?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja głosuję, choć nie
głosowałem…)
Proszę włączyć maszynkę.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Przycisk.)
Przycisk. Proszę włączyć przycisk.
Kto jest za wnioskiem o reasumpcję?
(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Naciśnij!)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Proszę nie stresować pań senator.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 91 – za, 4 – przeciw,
4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Znowu to samo.)
Proszę o jeszcze chwilę skupienia.
Wniosek o reasumpcję został przyjęty.
Przystępujemy po raz kolejny…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Skoncentrujcie się!)
…do głosowania nad przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zakłamywania historii przez władze i polityków Federacji
Rosyjskiej i pogarszania relacji rosyjsko-polskich
w całości.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania *.
(Głosowanie nr 25)
(Oklaski)
Dziękuję bardzo.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że
Senat podjął uchwałę w sprawie wyrażenia sprzeciwu wobec zakłamywania historii przez władze
i polityków Federacji Rosyjskiej i pogarszania relacji rosyjsko-polskich.
Na marginesie: bardzo proszę pamiętać, że jesteśmy w izbie wyższej polskiego parlamentu i skupienie przy głosowaniach jest absolutnie konieczne.
Nie jest to rada gminy, przy całym szacunku do
rady gminy, ani samorząd uczniowski, tylko Senat
Rzeczypospolitej Polskiej i takie pomyłki mogą
mieć dalekosiężne konsekwencje. Bardzo proszę
o skupienie w trakcie obrad, a szczególnie w trakcie głosowań.
Stwierdzam, że wyczerpaliśmy porządek głosowań.
(Głos z sali: Nie, jeszcze KRS.)
Wiem, spokojnie. Niech się pani nie denerwuje.
Za chwilę ogłoszę 15-minutową przerwę techniczną i przystąpimy do technicznego przygotowania sali, urny, a potem do wyboru 2 członków
Krajowej Rady Sądownictwa.
Ogłaszam przerwę do godziny 21.00.
(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 45
do godziny 21 minut 00)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu
dwunastego porządku obrad: wybór senatorów
do składu Krajowej Rady Sądownictwa.
* Marszałek nie odczytał z tablicy wyników głosowania
nr 25: na 99 obecnych senatorów 99 było za.
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Przypominam, że zgodnie z art. 187 ust. 1 pkt 3
konstytucji oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12 maja
2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa Senat wybiera spośród senatorów 2 członków rady na okres
4 lat.
Wnoszę, zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 2
Regulaminu Senatu, o przeprowadzenie w tej
sprawie głosowania imiennego, tj. na podpisanych
imieniem i nazwiskiem kartach.
Informuję, że na członków Krajowej Rady
Sądownictwa zostali zgłoszeni następujący kandydaci: pan senator Rafał Ambrozik, pan senator Krzysztof Kwiatkowski, pan senator Bogdan
Zdrojewski. Życiorysy kandydatów zawarte są
w druku nr 23.
Wnioski dotyczące przedstawionych kandydatur marszałek Senatu skierował do Komisji Praw
Człowieka, Praworządności i Petycji. Sprawozdanie
komisji zawarte jest w druku nr 23 O.
Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka,
Praworządności i Petycji, senatora Aleksandra
Pocieja, o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania komisji.
Bardzo proszę.
SENATOR SPRAWOZDAWCA
ALEKSANDER POCIEJ
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 r.
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
pozytywnie zaopiniowała kandydatury wszystkich
senatorów, czyli pana senatora Rafała Ambrozika,
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz
pana senatora Bogdana Zdrojewskiego. Dziękuję
bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
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.
Przed podjęciem uchwały w sprawie wyboru
członków KRS Senat może wezwać kandydatów
do złożenia wyjaśnień i udzielenia odpowiedzi na
pytania senatorów.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytania panu senatorowi Rafałowi Ambrozikowi?

(Głos z sali: Nie ma.)
(Głosy z sali: Nie.)
Nie widzę zgłoszeń.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać
pytania panu senatorowi Krzysztofowi Kwiatkowskiemu?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie widzę zgłoszeń.
Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać pytania panu senatorowi Bogdanowi Zdrojewskiemu?
(Głos z sali: Nie ma.)
A zatem przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 3 pkt 2
Regulaminu Senatu marszałek Senatu zgłosił
wniosek o przeprowadzenie głosowania imiennego, tj. na podpisanych imieniem i nazwiskiem
kartach.
Senat podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.
Do przeprowadzenia głosowania imiennego
wyznaczam panów senatorów sekretarzy: senatora Mariusza Gromkę, senatora Jerzego Wcisłę oraz
senatora Aleksandra Szweda.
Za chwilę wyznaczeni senatorowie sekretarze
rozdadzą państwu senatorom karty do głosowania
imiennego.
(Rozmowy na sali)
Proszę posłuchać.
Senator może udzielić poparcia co najwyżej
2 kandydatom. Na karcie przy nazwisku każdego z kandydatów należy postawić jeden znak „x”.
Karta będzie uznana za głos nieważny w przypadkach udzielenia poparcia więcej niż 2 kandydatom,
niepostawienia znaku „x” przy nazwisku któregokolwiek z kandydatów, postawieniu przy nazwisku
kandydata więcej niż jednego znaku „x”.
Po wypełnieniu kart do głosowania imiennego
państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej
będą wrzucać karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie
której senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania
imiennego.
Szanowni Państwo Senatorowie, bardzo proszę
państwa senatorów o obecność podczas ogłaszania
wyników tego głosowania ze względu na możliwość
przeprowadzenia kolejnych tur głosowania.
Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do głosowania, a państwa senatorów – o wypełnienie tych kart.
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Przypomnę, że znak „x” należy postawić
przy nazwisku każdego kandydata, ale tylko
2 kandydatom należy udzielić poparcia. Przy nazwisku każdego kandydata należy postawić znak
„x” według uznania: albo w kratce „za”, albo w kratce „przeciw”, albo w kratce „wstrzymuję się”. Głos
będzie uznany za nieważny w przypadku udzielenia
poparcia więcej niż 2 kandydatom, niepostawienia żadnego znaku „x” przy nazwisku któregokolwiek z kandydatów lub postawienia przy nazwisku
1 kandydata większej liczby znaków „x”.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali
karty do głosowania? Jeszcze nie.
(Rozmowy na sali)
Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali
karty?
(Głos z sali: Wszyscy.)
Proszę senatora sekretarza, pana senatora Mariusza Gromkę, o odczytywanie kolejno,
w porządku alfabetycznym nazwisk senatorów.
Państwa senatorów zaś proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk wrzucili do urny wypełnione karty
do głosowania imiennego.
Bardzo proszę.
SENATOR SEKRETARZ
MARIUSZ GROMKO
Wyczytuję senatorów. Rozpoczniemy od senatora Jana Filipa Libickiego.
(Głos z sali: Teraz senator Plura…)
Dobrze.
Senator Marek Plura,
senator Jan Filip Libicki.
Już idzie urna.
(Głos z sali: Szybkość straciłeś.)
Kolejno:
senator Rafał Ambrozik,
senator Paweł Arndt,
senator Włodzimierz Bernacki,
senator Halina Bieda,
senator Grzegorz Bierecki,
senator Przemysław Błaszczyk,
senator Ryszard Bober,
senator Jacek Bogucki,
senator Marek Borowski,
senator Bogdan Borusewicz,
senator Barbara Borys-Damięcka,
senator Marcin Bosacki,
senator Krzysztof Brejza,

senator Margareta Budner,
senator Jacek Bury,
senator Jerzy Chróścikowski,
senator Alicja Chybicka,
senator Leszek Czarnobaj,
senator Grzegorz Czelej,
senator Jerzy Czerwiński,
senator Dorota Czudowska,
senator Wiesław Dobkowski,
senator Robert Dowhan,
senator Artur Dunin,
senator Wiktor Durlak,
senator Jerzy Fedorowicz,
senator Zygmunt Frankiewicz,
senator Ewa Gawęda,
senator Stanisław Gawłowski,
senator Beniamin Godyla,
senator Stanisław Gogacz,
senator Mieczysław Golba,
senator Agnieszka Gorgoń-Komor,
senator Tomasz Grodzki,
senator Janusz Gromek,
senator Mariusz Gromko,
senator Jan Hamerski,
senator Jolanta Hibner,
senator Jan Maria Jackowski,
senator Danuta Jazłowiecka,
senator Michał Kamiński,
senator Stanisław Karczewski,
senator Kazimierz Kleina,
senator Bogdan Klich,
senator Andrzej Kobiak,
senator Maria Koc,
senator Magdalena Kochan,
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,
senator Władysław Komarnicki,
senator Marek Komorowski,
senator Wojciech Konieczny,
senator Tadeusz Kopeć,
senator Małgorzata Kopiczko,
senator Waldemar Kraska,
senator Krzysztof Kwiatkowski,
senator Stanisław Lamczyk,
senator Maciej Łuczak,
senator Józef Łyczak,
senator Ryszard Majer,
senator Beata Małecka-Libera,
senator Robert Mamątow,
senator Marek Martynowski,
senator Ewa Matecka,
senator Antoni Mężydło,
senator Gabriela Morawska-Stanecka,
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senator Krzysztof Mróz,
senator Bogusława Orzechowska,
senator Stanisław Ożóg,
senator Andrzej Pająk,
senator Janusz Pęcherz,
senator Marek Pęk,
senator Wojciech Piecha,
senator Aleksander Pociej,
senator Zdzisław Pupa,
senator Jadwiga Rotnicka,
senator Jarosław Rusiecki,
senator Sławomir Rybicki,
senator Janina Sagatowska,
senator Joanna Sekuła,
senator Michał Seweryński,
senator Wojciech Skurkiewicz,
senator Krzysztof Słoń,
senator Lidia Staroń,
senator Adam Szejnfeld,
senator Aleksander Szwed,
senator Rafał Ślusarz,
senator Ryszard Świlski,
senator Dorota Tobiszowska,
senator Wadim Tyszkiewicz,
senator Kazimierz Ujazdowski,
senator Jerzy Wcisła,
senator Kazimierz Wiatr,
senator Jacek Włosowicz,
senator Alicja Zając,
senator Józef Zając,
senator Barbara Zdrojewska,
senator Bogdan Zdrojewski,
senator Wojciech Ziemniak.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Ogłaszam 30 minut przerwy.
Proszę o pozostanie w pobliżu. Jeżeli protokół
będzie przygotowany wcześniej, wezwiemy państwa na ogłoszenie wyników.
Ponownie proszę o obecność podczas ogłaszania wyników ze względu na możliwość przeprowadzenia kolejnych tur głosowania. Mam nadzieję, że
taka okoliczność nie zaistnieje.
Panowie niech już idą liczyć, i to liczyć jak
najszybciej, bo takie jest oczekiwanie gremium
senatorskiego.
(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 15
do godziny 21 minut 46)

MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: wybór senatorów do
składu Krajowej Rady Sądownictwa.
Informuję, że panowie senatorowie sekretarze
skończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół
głosowania imiennego. Przeczytam jego treść.
„Protokół głosowania imiennego z dnia 17 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru członków Krajowej
Rady Sądownictwa.
Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania imiennego sekretarze – pan senator Mariusz Gromko, pan senator Aleksander Szwed, pan senator Jerzy Wcisła
– stwierdzają, że w głosowaniu imiennym w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
oddano głosów 99, w tym głosów ważnych 99.
Wymagana bezwzględna większość głosów wynosi 50.
Za kandydaturą pana senatora Rafała Ambrozika głosowało 47 senatorów, przeciw było 51,
wstrzymał się 1 senator.
Za kandydaturą pana senatora Krzysztofa
Kwiatkowskiego głosowało 53 senatorów, przeciw
było 3 senatorów, wstrzymało się 43 senatorów.
Za kandydaturą pana senatora Bogdana Zdrojewskiego głosowało 51 senatorów, przeciw było
41 senatorów, wstrzymało się 7 senatorów.
Wymaganą bezwzględną większość głosów uzyskali: pan senator Krzysztof Kwiatkowski i pan senator Bogdan Zdrojewski”. (Oklaski)
(Wyniki głosowania imiennego)*
Wobec wyników głosowania stwierdzam,
że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa.
(Rozmowy na sali)
Jeszcze sekundę proszę poczekać.
Senat wybrał do składu KRS pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego i pana senatora
Bogdana Zdrojewskiego. Gratuluję panom senatorom. Proszę panów senatorów o podejście do stołu
prezydialnego. Chciałbym wręczyć panom uchwały
w sprawie wyboru.
(Senator Michał Kamiński: Brawo, Boguś!)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jeszcze oświadczenia.)

* Wyniki głosowania imiennego – w załączeniu.
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Informuję, że porządek obrad trzeciego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza
porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy
związane z wykonywaniem mandatu…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Siadajcie, oświadczenia jeszcze.)
…przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego
posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia
niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie
można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to
czasie, czyli w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem
senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać
głos?
(Senator Marcin Bosacki: Tak.)
Pan senator Marcin Bosacki.
(Głos z sali: Siadajcie.)
SENATOR
MARCIN BOSACKI
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam oświadczenie, podpisane przez
50 senatorów, w obronie pana marszałka przed
kłamliwą nagonką, ale tak naprawdę w obronie
powagi i dobrego imienia całej naszej Izby.
My, wybrani przez naród senatorowie Rzeczypospolitej, wyrażamy naszą solidarność i pełne
poparcie dla marszałka Senatu, prof. Tomasza
Grodzkiego, oraz potępiamy kłamliwą nagonkę prowadzoną przeciw niemu od dnia wyboru.
Potępiamy niepoparte żadnymi wiarygodnymi
faktami pomówienia, prowokacje, a nawet próby
przekupstwa, by osiągnąć zeznania oczerniające
marszałka Grodzkiego.
Zorganizowany i zmasowany atak na marszałka, prowadzony przez telewizję państwową
opłacaną z pieniędzy podatników oraz jedną ze
służb specjalnych, przypomina najgorsze praktyki sprzed roku 1989. Mimo wieloletniej obecności
Tomasza Grodzkiego w życiu publicznym atak na
niego został rozpoczęty w dniu, gdy marszałek został wybrany, musi więc być traktowany jako atak

na cały Senat Rzeczypospolitej i jako polityczne wysiłki zmierzające do zmiany wyniku wyborów, prowadzone za pomocą struktur państwa. Marszałek
Tomasz Grodzki ma nasze niesłabnące zaufanie,
a jego bliscy – wsparcie.
Zachęcamy innych senatorów do podpisania
tego oświadczenia.
(Oklaski)
Dziękuję, Panie Marszałku.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Teraz głos zabierze pan senator Jerzy Czerwiński.
SENATOR
JERZY CZERWIŃSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje dzisiejsze wystąpienie kieruję do prezesa
Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Szanowny Panie Premierze!
Zgodnie z art. 146 ust. 1 Konstytucji RP to
Rada Ministrów prowadzi politykę zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej i tylko prezydent
Rzeczypospolitej, jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych, w zakresie polityki zagranicznej współdziała z prezesem Rady Ministrów
i właściwym ministrem – art. 133 ust. 3 Konstytucji
RP. Żaden inny polski organ, instytucja lub urząd bez
pana zgody lub upoważnienia nie ma więc prawa prowadzić, w cudzysłowie oczywiście, własnej polityki
zagranicznej w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.
Niestety w ostatnim okresie obserwujemy niepokojące próby naruszenia tego ładu konstytucyjnego przez marszałka Senatu, prof. Tomasza
Grodzkiego. Obserwowane przeze mnie próby zaistnienia pana marszałka na arenie międzynarodowej, nieuzgodnione z panem lub MSZ wizyty
zagraniczne oraz goście spoza Polski przyjmowani
oficjalnie w Senacie upoważniają mnie do stwierdzenia, że pan marszałek Tomasz Grodzki celowo
próbuje zawłaszczyć dla siebie kompetencje, których nie przyznaje mu polskie prawo, w szczególności Konstytucja RP, i tym samym złamać
konstytucyjną zasadę trójpodziału władzy, określoną w art. 10 ust. 1 tejże konstytucji.
Kwalifikowaną postacią tych deliktów konstytucyjnych jest wprowadzanie przez pana marszałka
nieuprawnionych osób i instytucji zagranicznych
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do polskiego procesu ustawodawczego. Tak było
np. w trakcie prac Senatu RP nad ustawą o zmianie
ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych,
ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw: zaproszenie Komisji Weneckiej do
oceny ustawy przed zakończeniem procesu ustawodawczego, dopuszczenie do udziału w pracach
senackich komisji osób niebędących obywatelami polskimi, wizyty pana marszałka w Unii
Europejskiej w celu konsultacji tekstu ustawy
z przedstawicielami Komisji Europejskiej.
Szanowny Panie Premierze, czy podziela pan
moje oceny dotyczące bezprawnych prób prowadzenia przez pana marszałka samodzielnej polityki
zagranicznej? Czy nie nadszedł już czas na złożenie
przez pana w trybie art. 192 Konstytucji RP wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o rozstrzygnięcie sporu kompetencyjnego pomiędzy centralnymi
konstytucyjnymi organami państwa? Mówi o tym
art. 189 konstytucji. Konkretnie: czy prawo prowadzenia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej
Polskiej, w tym także umożliwienie uczestniczenia w polskim procesie ustawodawczym osób
niebędących obywatelami polskimi, przysługuje
marszałkowi Senatu, czy też polityka zagraniczna
Rzeczypospolitej zarezerwowana jest dla władzy
wykonawczej, tj. dla Rady Ministrów i prezydenta
Rzeczypospolitej?
Z wyrazami szacunku, Jerzy Czerwiński, senator Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziękuję.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Głos zabierze pan senator Krzysztof Brejza.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W drodze oświadczenia, ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi na wcześniejsze pytania w trakcie
debaty nad tzw. ustawą kagańcową, chciałbym powiedzieć, że…
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Panie Senatorze, pozwoli pan, że przypomnę,
że oświadczenia nie mogą dotyczyć ustaw procedowanych na aktualnym posiedzeniu Senatu.

(Senator Krzysztof Brejza: To w takim razie nie
będzie dotyczyło ustawy.)
Pan wybaczy, musi pan to oświadczenie
zmienić.
(Senator Krzysztof Brejza: Będzie to oświadczenie…)
(Senator Sekretarz Jerzy Wcisła: I do kogo?)
I podać, do kogo je pan kieruje.
SENATOR
KRZYSZTOF BREJZA
Oświadczenie jest skierowane do ministra
sprawiedliwości.
Polski model sądownictwa ukształtowany został w latach dziewięćdziesiątych w drodze wielu ustaw, tworzonych m.in. przez rząd Akcji
Wyborczej Solidarność. Chciałbym powiedzieć,
że sama ustawa o KRS, mimo że była nowelizowana oczywiście pod koniec lat dziewięćdziesiątych, sama idea KRS wynikała z postulatów NSZZ
„Solidarność”. Sama ustawa, która jest kręgosłupem funkcjonowania samorządu sędziowskiego,
czyli ustawa – Prawo o ustroju sądów powszechnych z roku 2001, tworzona była w dużej części
przez środowisko pana ministra Ziobry przecież
w gabinecie śp. ministra Lecha Kaczyńskiego. A za
ustawą o Sądzie Najwyższym, która też podlegała
w ostatnich tygodniach bardzo intensywnej krytyce
ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości, w 2002 r.
pan minister głosował osobiście, podobnie zresztą
jak większość jego środowiska politycznego, polityków Prawa i Sprawiedliwości. Tak że rysowanie
narracji o jakimś postkomunizmie, układzie, kaście, która przez lata narastała wokół sądownictwa, stoi w sprzeczności z faktami. Fakty są takie,
że chociażby pan premier Kaczyński w roku 1989
popierał ustawę o KRS, w roku 2001 popierał ustawę o ustroju sądów powszechnych, a w roku 2002
głosował również za ustawą o Sądzie Najwyższym.
Tyle w ramach oświadczenia. Dziękuję bardzo.
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Stanisław Gawłowski.
SENATOR
STANISŁAW GAWŁOWSKI
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 stycznia 2020 r.

340
Oświadczenia

Nie mam zbyt wielkich doświadczeń w składaniu oświadczeń, więc to oświadczenie skieruję
bezpośrednio do pana marszałka i do Kancelarii
Senatu.
W tym oświadczeniu chcę nawiązać do słów
przedmówcy, pana senatora Czerwińskiego, który opuścił już Wysoką Izbę.
Pan senator ma poważne wątpliwości co do
udziału marszałka Senatu, reprezentowania
Wysokiej Izby na różnych spotkaniach międzynarodowych, w kontaktach z parlamentami, również z Parlamentem Europejskim. Ja bym chciał
wiedzieć, na jakich zasadach odbywało się spotkanie marszałka Karczewskiego np. z prezydentem
Łukaszenką. O ile wiem, on nie jest szefem parlamentu białoruskiego; już pomijam w ogóle, jaką
funkcję… jak jest przez państwa demokratyczne
traktowany. Skoro tego typu wątpliwość się pojawia, to zacznijmy wyjaśnianie od spraw, które rzeczywiście miały miejsce w niezbyt odległej
historii. Ja zresztą pamiętam, że na przestrzeni
tych wszystkich lat marszałkowie Senatu, zresztą
Sejmu też, aktywnie uczestniczyli w różnych spotkaniach międzynarodowych z ambasadorami,
z korpusem dyplomatycznym, z przedstawicielami

parlamentów różnych krajów. Tak więc to jest
sprawa przypisana do marszałka, ale w przypadku spotkania z Łukaszenką jest rzeczywiście
wyjątkowo wątpliwa. Tak więc chciałbym znać opinię w tej sprawie i pana marszałka, i Kancelarii
Senatu. Rzeczywiście warto wyjaśnić takie sprawy.
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
MARSZAŁEK
TOMASZ GRODZKI
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Więcej oświadczeń nie ma.
Nie ma również komunikatów.
Informuję, że protokół trzeciego posiedzenia
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni
po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich,
pokój nr 255.
Zamykam trzecie posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 02)
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Wyniki głosowania imiennego

Wyniki imiennego głosowania w sprawie wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa
17 stycznia 2020 r.
Rafał Ambrozik
L.p.

Imię i nazwisko senatora

1

AMBROZIK Rafał

2

ARNDT Paweł

3

BERNACKI Włodzimierz

4

BIEDA Halina

5

BIERECKI Grzegorz

6

BŁASZCZYK Przemysław

7

BOBER Ryszard

8

BOGUCKI Jacek

9

BOROWSKI Marek

10

BORUSEWICZ Bogdan

11

BORYS-DAMIĘCKA Barbara

12

BOSACKI Marcin Rafał

13

BREJZA Krzysztof

14

BUDNER Margareta

15

BURY Jacek

16

CHRÓŚCIKOWSKI Jerzy

17

CHYBICKA Alicja

18

CZARNOBAJ Leszek

19

CZELEJ Grzegorz

20

CZERWIŃSKI Jerzy

21

CZUDOWSKA Dorota

22

DOBKOWSKI Wiesław

23

DOWHAN Robert

24

DUNIN Artur Jerzy

25

DURLAK Wiktor

26

FEDOROWICZ Jerzy

27

FRANKIEWICZ Zygmunt

28

GAWĘDA Ewa Maria

29

GAWŁOWSKI Stanisław

30

GODYLA Beniamin

31

GOGACZ Stanisław

32

GOLBA Mieczysław

33

GORGOŃ-KOMOR Agnieszka

34

GRODZKI Tomasz

35

GROMEK Janusz

Za

Wstrzymuję
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Rafał Ambrozik
L.p.

Imię i nazwisko senatora

36

GROMKO Mariusz

37

HAMERSKI Jan

38

HIBNER Jolanta

39

JACKOWSKI Jan Maria

40

JAZŁOWIECKA Danuta

41

KAMIŃSKI Michał Tomasz

42

KARCZEWSKI Stanisław

43

KLEINA Kazimierz

44

KLICH Bogdan Adam

45

KOBIAK Andrzej

46

KOC Maria Zofia

47

KOCHAN Magdalena

Za

KOMARNICKI Władysław

50

KOMOROWSKI Marek Adam

51

KONIECZNY Wojciech Jan

52

KOPEĆ Tadeusz Wiktor

53

KOPICZKO Małgorzata

54

KRASKA Waldemar Jerzy

55

KWIATKOWSKI Krzysztof

56

LAMCZYK Stanisław

57

LIBICKI Jan Filip

58

ŁUCZAK Maciej

59

ŁYCZAK Józef

60

MAJER Ryszard Bogdan

61

MAŁECKA-LIBERA Beata

62

MAMĄTOW Robert Adam

63

MARTYNOWSKI Marek

64

MATECKA Ewa Jolanta

65

MĘŻYDŁO Antoni

66

MORAWSKA-STANECKA
Gabriela

67

MRÓZ Krzysztof

68

ORZECHOWSKA Bogusława

69

OŻÓG Stanisław

70

PAJĄK Andrzej

71

PĘCHERZ Janusz
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Szanownie Panie i Panowie Senatorowie!
Jeśli chodzi o problem polskiego wymiaru sprawiedliwości, z którym nam
wszystkim, i paniom, i panom senatorom, przyszło się dziś mierzyć, to w pierwszej kolejności chciałbym jasno i wyraźnie podkreślić, że z polskimi sądami nie
jest i nigdy nie było tak źle, jak przedstawiały i dalej przedstawiają to szeroko
rozumiane media i jaka była na ten temat tzw. obiegowa opinia. Niestety, problem wizerunkowy sądownictwa wynika nieuchronnie z jego charakteru. Łatwo
bowiem w oparciu o indywidualne, skrajne przypadki negatywne, nagłaśniane chociażby poprzez dziennikarskie interwencje czy media społecznościowe,
wyrobić sobie mylne przekonanie, że jakieś pojedyncze zjawisko ma charakter
globalny. Równie łatwe są tu też uogólnienia, bo żadnej trudności nie sprawia
formułowanie prostych wniosków typu „wszyscy kłamią”, „wszyscy kradną”
i „wszyscy są skorumpowani”. A stąd już tylko krok do dalszej konkluzji, że przecież najlepiej to cały wymiar sprawiedliwości zlikwidować i zacząć od początku. Co więcej, taka jest natura sądów, że skoro w sporze uczestniczą zasadniczo
dwie strony – w sprawach cywilnych będą to powód i pozwany, a w sprawach
karnych oskarżyciel i oskarżony – to ostateczny wyrok będzie zadowalał tylko połowę, że tak powiem, petentów wymiaru sprawiedliwości, a i to przecież
nie zawsze. Ja przynajmniej nie widziałem jeszcze takiego podsądnego, który
stwierdziłby, że wprawdzie sprawę sądową przegrał, ale przecież słusznie i że
ostatecznie to sąd miał rację.
W pełni zgadzam się z wnioskiem, że sądownictwo i ogólnie rozumiany
wymiar sprawiedliwości należy ulepszać w miejscach, gdzie jest ułomny, i naprawiać w miejscach, gdzie jest zepsuty, jednakże niemal całość działań podejmowanych nie tylko w okresie ostatnich kilku, ale i kilkunastu lat zdaje się
zmierzać w kompletnie innym kierunku. Jeżeli spytalibyście mnie państwo, czy
jakość sądownictwa poprawiła się po tym, jak wymieniono licznych prezesów
w sądach rejonowych czy sądach okręgowych, to odpowiedziałbym, że nie. Czy
cokolwiek poprawiła wymiana ustroju i kadry Krajowej Rady Sądownictwa?
Także nie. Czy cokolwiek istotnego dla przeciętnego obywatela zmieniła reorganizacja Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego? Także nie. Czy
obecnie planowane zmiany, nad którymi debatujemy w dniu dzisiejszym, wniosą
cokolwiek pozytywnego do wymiaru sprawiedliwości? I w tym przypadku nie.
Jest to jedynie próba nieudolnego przykrycia poprzednich nieudolnych zmian
organizacyjnych.
Jedyny efekt wszystkich tych sztucznych i czysto powierzchownych reform,
reform w dużym cudzysłowie – a pamięcią sięgam tu jeszcze dalej wstecz, do niefortunnej likwidacji części sądów rejonowych, z której się szybko wycofano, a co
miało miejsce w latach 2012–2015 – to tylko i wyłącznie pogłębiający się chaos organizacyjny oraz spowolnienie efektywności sądownictwa. Wystarczy spojrzeć
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na statystyki Trybunału Konstytucyjnego w latach 2015–2019, aby uświadomić
sobie ogrom zapaści organizacyjnej wynikający z tego chaosu. Dzięki temu, że
tabliczka „Sąd Rejonowy” była zastępowana tabliczką „Wydział Zamiejscowy”
poziom wymiaru sprawiedliwości nie wzrósł. Dzięki temu, że plakietka „Prezes
Sądu” przenoszona była z jednych drzwi na inne, także nic konkretnego się nie
poprawiło. Nie tędy droga.
Odważne, niezawisłe sądy są solą demokracji. Ich istotą w trójpodziale władz
jest to, aby być niezależnymi, tak aby móc się przeciwstawić nadmiernym i możliwe, że bezprawnym działaniom pozostałych filarów władzy, przede wszystkim
władzy wykonawczej, ale także ustawodawczej. W swej istocie wolne i niezależne
sądy są nieodmiennym sojusznikiem przeciętnego Kowalskiego, który bez sądów
byłby pozostawiony na łaskę i niełaskę organów władzy. Sądy są więc nam potrzebne. Co więcej, potrzebne są nam silne, zdecydowane, odważne i niezależne
sądy, a więc wolne od bezzasadnych nacisków. Dlatego wymiar sprawiedliwości należy reformować, ale ostrożnie, rozważnie, a przede wszystkim realnie.
Prawdziwe problemy i bolączki, które trawią sądownictwo już od lat, mają bowiem zupełnie inne źródła, niż może się to pozornie wydawać na pierwszy rzut
oka, a na pewno inne źródła, niż przedstawiane jest to zazwyczaj w szeroko
rozumianych mediach.
Chciałbym być w mojej dzisiejszej wypowiedzi maksymalnie konstruktywny,
ale i zwięzły. Chciałbym więc przedstawić paniom i panom senatorom 3 sfery
problemów prawa i wymiaru sprawiedliwości, które dostrzegam, a które wymagają daleko idących zmian celem poprawy sytuacji sądownictwa.
Po pierwsze – kwestia przewlekłości postępowań. Bardzo rzadko odpowiedzialni są za to sami sędziowie. Wina leży zasadniczo częściowo po stronie nieżyciowych przepisów proceduralnych, a częściowo w ogromnych, kolosalnych
już wręcz problemach z warstwą administracyjną sądów. Tajemnicą poliszynela
jest to, że sądy już od kilku lat borykają się z ogromnymi problemami kadrowymi na poziomie pracowników sekretariatów. Nie dość, że etaty są notorycznie
nieobsadzone – a brak jest nowych chętnych z uwagi na relatywnie niskie wynagrodzenie – to dodatkowo pracownicy z wieloletnim stażem coraz częściej
z sądów po prostu odchodzą czy to na emeryturę, czy to do sektora prywatnego,
który jest dużo bardziej atrakcyjny finansowo, podczas gdy praca w nim – dużo
mniej odpowiedzialna. Fakt wiecznego chaosu organizacyjnego, który stał się
stałym smutnym towarzyszem sądownictwa w ostatnich latach, na pewno także
nie zachęca ewentualnych kandydatów do aplikowania na wolne stanowiska.
Rozwiązanie tego problemu jest banalnie wręcz proste. Należy znacznie dofinansować warstwę administracyjną sądów, kładąc zdecydowany nacisk na podwyżki dla pracowników sekretariatów oraz asystentów oraz dalej inwestować
w nich, np. przez szkolenia, aby czynić ich bardziej efektywnymi. Zapomniana
została choćby w dzisiejszych czasach instytucja wyszkolonego protokolanta
sądowego, potrafiącego szybko i precyzyjnie zapisywać przebieg rozprawy, co
mimo wszystko ciągle często bywa potrzebne współcześnie, obok lub wręcz niezależnie od protokołu elektronicznego.
Ostatecznie do kwestii przewlekłości przyczyniają się także elementy czysto
proceduralne, takie jak problemy z doręczeniami wezwań do stawiennictwa do
świadków czy problemy ze sporządzaniem opinii przez biegłych sądowych. Są
to problemy poważne, głęboko systemowe, wymagające poważnych zmian, aby
je naprawić. W przypadku doręczeń pomogłaby bardzo centralna baza adresowa, którą musiałby aktualizować we własnym zakresie każdy obywatel, pod
rygorem skuteczności doręczeń na dotychczasowy adres. Opiniowanie biegłych
mogłoby zostać częściowo usprawnione, gdyby procedura dopuściła możliwość
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składania przez strony opinii prywatnych, sporządzonych na ich niejako zewnętrzne zlecenie, mających jednakże taką samą moc prawną jak takie opinie,
których sporządzenie zlecił sąd.
Po drugie – kwestia rozrostu biurokracji i nadmiernej kognicji sądów, czyli procesu rozpatrywania sprawy sądowej, śledztwa w celu ustalenia stanu
faktycznego.
Myślę, że moja kolejna teza nie będzie już dziś kontrowersyjna, choć taką byłaby jeszcze dekadę temu. Otóż w sądach jest zbyt wiele spraw, powinniśmy zaś
dążyć do tego, aby było ich jak najmniej. Profesjonalni prawnicy mówią o tym,
aby zmniejszać czy modyfikować zakres kognicji sądów. Zmniejszenie kognicji
nie musi przecież dotyczyć wyłącznie spraw cywilnych, ale i karnych, choć tu
problem staje się dużo bardziej skomplikowany. Zasadniczo bowiem ograniczenie spraw karnych co do istoty oznacza depenalizację niektórych przestępstw,
czyli, potocznie mówiąc, uczynienie legalnymi pewnych obecnie karalnych zachowań. Ostatecznie trzeba sobie zadać poważne pytanie: czy co do zasady jest
sens, aby sędziowie zajmowali się sprawami karnymi dotyczącymi kradzieży
rzeczy wartych kilka, kilkadziesiąt czy może i kilkaset złotych? Czy jest sens,
aby sędziowie rozsądzali sprawy cywilne dotyczące roszczeń wartych kilkadziesiąt czy kilkaset złotych? Dla takiego procesu uruchamia się taką samą maszynę
biurokratyczną jak dla każdej innej sprawy. Przeciętny koszt obsługi sprawy
– niezależnie od jej minimalnej wartości – idzie w tysiące złotych dla Skarbu
Państwa. W tym kontekście warto rozważyć pojawiające się od czasu do czasu
głosy na temat utworzenia w Polsce instytucji podobnej do anglosaskiego sędziego pokoju i tego, aby właśnie takim osobom powierzyć sprawy drobne, pozostawiając przy sądach sprawy donioślejsze i poważniejsze.
Po trzecie i ostatnie – istotnym problemem sądów, za który nie odpowiadają sami sędziowie, choć z którym muszą się codziennie mierzyć, a w związku
z którym są niesłusznie krytykowani, są złe lub nieżyciowe przepisy oraz zasadnicza niepotrzebna skrajna inflacja prawa w Polsce.
Jeżeli chodzi o ten ostatni aspekt, to jest on w miarę oczywisty. Obiektywne
statystyki pokazują, że polski parlament z roku na rok bije rekordy w liczbie
uchwalanych aktów prawnych. Liczba przepisów, które dotyczą już niemal każdej
sfery naszego życia, jest zatrważająca. Oczywiście, że prawo trzeba aktualizować
i trzeba je odświeżać, ale już dawno Sejm i Senat powinny były przyjąć zdroworozsądkową zasadę ustrojową, że za każdy jeden nowy przepis czy obowiązek
prawny należy uchylić jakieś dwa stare przepisy czy obowiązki. Doprowadziłoby
to do racjonalizacji i poprawy merytorycznej prawa. Ustawodawca zmuszony
byłby trzy razy nad nowymi regulacjami się zastanowić i pomyśleć, czy są one
wystarczająco dobre i czy są one warte implementacji.
Przedstawiłem paniom i panom senatorom szerzej 3 zagadnienia, które moim
zdaniem wymagają poprawy, aby ulepszeniu uległ także – choć w niewielkim
stopniu – polski wymiar sprawiedliwości.
Chciałbym jednak zakończyć moje wystąpienie pozytywnie, abyśmy nie zapominali, że rzeczywistość nie jest wcale taka czarno-biała, jak niektórzy próbują ją na własny użytek malować. Co do pozytywów zaś, które dostrzegam
wyraźnie – zacząć należy od znaczącego wzrostu poziomu merytorycznego i kulturalnego zdecydowanej większości sędziów, przede wszystkim młodych, orzekających w sądach rejonowych, a więc na najniższym szczeblu naszego wymiaru
sprawiedliwości. Różnica pomiędzy stanem dzisiejszym a tym, co przeciętnie
miało miejsce na salach sądowych jeszcze 10 lat temu, jest w moim odczuciu
kolosalna. Przeciętnie jest tak, że sędziowie są zasadniczo dobrze lub wręcz
bardzo dobrze przygotowani, a podsądnych traktują z należytym szacunkiem
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i godnością. Nadal oczywiście zdarzają się niechlubne wyjątki, ale są one sporadyczne i przede wszystkim coraz rzadsze. Paradoksalnie, w moich oczach,
postępowanie sędziów jest czasami wręcz aż zbyt daleko idące i ocierające się
o stronniczość, kiedy to w szczególnie trudnych sprawach życiowych, jakimi np.
są spory o zapłatę z pozwów firm windykacyjnych przeciwko biednym i nieporadnym klientom, sędziowie naginają nierzadko przepisy, aby, jak to się mówi,
za uszy wyciągnąć zwykłego człowieka z problemów. Jeżeli zaś chodzi o kulturę
osobistą, której dotyczą często formułowane wobec sędziów publiczne zarzuty
– że niegrzeczni, że wyniośli, że się irytują – to przyznam szczerze, że nie pamiętam, kiedy ostatnio byłem świadkiem takiego zachowania.
I tak na koniec: obiecaliście wielką reformę, a tak naprawdę zepsuliście
wszystko, nawet to, co działało dobrze. Doprowadziliście wymiar sprawiedliwości do ruiny tylko po to, by teraz udawać, że go naprawiacie, a wprowadziliście kaganiec. Przecież to, co zrobiliście z Trybunałem Konstytucyjnym, jest
najlepszym przykładem tego, jak działają wasze pseudoreformy.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby, które są zbulwersowane
pracą sędziów i niesprawiedliwymi wyrokami, jakie wydaje wymiar sprawiedliwości. Od sądu obywatel oczekuje, że zostanie wysłuchany, będzie traktowany z szacunkiem i na koniec bezstronnie osądzony. Tymczasem w Polsce
sędziowie nie liczą się z ludźmi. Walka z sądową opresją to droga długa i pełna
pułapek. Sprawy rozpatrywane są latami, a wyroki bardzo często są rażąco
niesprawiedliwe.
Ludzie skarżą się na sędziów, mówią, że często są oni pozbawieni empatii,
bagatelizują sprawę, lekceważą strony, pełnomocników, świadków i zachowują
się tak, że jeszcze bardziej pogłębiają ludzką krzywdę. Człowiek do sądu idzie
już skrzywdzony, w poszukiwaniu sprawiedliwości, z nadzieją, że ktoś go wysłucha, zrozumie i obroni, a z reguły jest tak, że ludzie wychodzą z sądu jeszcze
bardziej rozgoryczeni, z niesprawiedliwym wyrokiem, co w bardzo istotny sposób podważa ich zaufanie do wymiaru sprawiedliwości.
Przez te wszystkie lata, będąc senatorem i obserwując pracę sędziów, odnoszę wrażenie, że do tego zawodu trafiają ludzie, którzy mają poczucie bezkarności i wyższości nad innymi obywatelami. Praworządność wymaga, aby każda
władza, nie wyłączając sędziowskiej, nie tylko prawo stosowała, ale też była mu
podporządkowana. Nie może być tak, że sędzia stoi ponad prawem.
Funkcjonowanie sądów dyscyplinarnych dla sędziów było przez lata wielką
fikcją. Przedstawiciele „nadzwyczajnej kasty” czuli się bezkarni. Sprawy najczęściej umarzano, sędziów uniewinniano, odstępowano od wymierzania kary bądź
prowadzono sprawy tak długo, że kończyły się niczym z powodu przedawnienia.
Za każdym razem zreformowanie wymiaru sprawiedliwości budzi odruch
obronny środowiska sędziowskiego. Opozycja obiera sobie za główny cel to, żeby
w sądownictwie było tak, jak było, natomiast intencją rządu jest kontynuowanie
reform, które mają usprawnić funkcjonowanie sądów i służyć odbudowie zaufania do nich, „gwarantując sędziom faktyczną niezależność od korporacyjnych
nacisków ich własnego środowiska, a także od politycznych presji”.
Uchwalona w grudniu przez Sejm nowelizacja ustawy – Prawo o ustroju
sądów i ustawy o Sądzie Najwyższym gwarantuje m.in. to, że będą wreszcie
uzupełniane wakaty orzecznicze w Polsce, ponieważ funkcjonował do tej pory
mechanizm braku opiniowania nowych sędziów. Uzupełnienie kilkuset wakatów przyśpieszy rozwiązywanie spraw sądowych w Polsce.
Ustawa gwarantuje również to, że jedni sędziowie nie mogą podważać statusu innych sędziów powołanych prawomocnie przez prezydenta RP.
Zdecydowanie popieram stanowisko Rady Ministrów: „Państwo prawa to niezależne sądy. To niezawiśli sędziowie, którzy podlegają tylko ustawom i Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Podważanie statusu sędziów
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i prawomocności wydawanych przez nich orzeczeń uderza w konstytucyjne podstawy państwa prawa. Prowadzi do chaosu prawnego w Polsce. Budzi wśród
Polaków niepokój co do ważności wyroków sądów, które w każdym roku rozstrzygają kilkanaście milionów spraw”. „Sądy muszą być niezawisłe, uczciwe,
bezstronne i cieszyć się niekwestionowanym autorytetem. Polacy zaś muszą
odzyskać wiarę, że do sądów idzie się po sprawiedliwość i nie czeka się na nią
latami”.
Wysoka Izbo, nie rozumiem, co jest aż tak złego w zapisach tej ustawy, że
pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani Gersdorf, w swoich wypowiedziach
sugeruje, że „wprowadzenie tej ustawy z dużym prawdopodobieństwem prowadzić będzie do konieczności opuszczenia Unii Europejskiej”.
Mam również poważne zastrzeżenia do wypowiedzi pana Adama Bodnara,
który „straszy” obywateli, że obecnie w Polsce przeżywamy kryzys praworządności. Rzecznik praw obywatelskich uważa, że Senat powinien odrzucić tzw.
ustawę kagańcową z 20 grudnia 2019 r., ponieważ poddaje ona polskie sądy
i polskich sędziów politycznej kontroli władzy ustawodawczej i wykonawczej.
Panie i Panowie Senatorowie, moim zdaniem, rzecznik praw obywatelskich
powinien stać na straży wolności oraz praw człowieka i obywatela, realizując zasadę równego traktowania, a nie zajmować się polityką. Powinien przede
wszystkim służyć pomocą w sprawiedliwym rozwiązywaniu problemów wszystkich obywateli, którzy się do niego zwracają, często również za moim pośrednictwem jako senatora RP.
Na zakończenie chciałbym nawiązać do wizyty pana marszałka Grodzkiego
w Brukseli. Moim zdaniem pan marszałek, konsultując sprawę noweli ustawy sądowej z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Vierą Jourovą, niepotrzebnie przeniósł polskie spory za granicę. Przy okazji warto zaznaczyć, że
w Czechach to rząd wskazuje kandydatów na sędziów i prezydent tych kandydatów zatwierdza.
Jeśli chodzi o wizytę Komisji Weneckiej w Senacie, to uważam, że jesteśmy
państwem na tyle suwerennym, że potrafimy przeprowadzić proces legislacyjny w oparciu o wiedzę naszych ekspertów i wiedzę wybranych przez Polaków
parlamentarzystów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Jerzego Wcisły
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad
Wysoki Senacie!
Nieprawdą jest, że debatujemy dzisiaj nad ustawą naprawiającą czy reformującą system sądownictwa. Jest to kontynuacja trwającego od ponad 4 lat procesu
systematycznego niszczenia sądownictwa i podporządkowywania go władzy
politycznej.
Sądy po tych kryptoreformach pracują coraz gorzej, a jeśli ta ustawa zostanie
przyjęta, będą pracowały jeszcze gorzej, bo ta ustawa stwarza możliwość niemal hurtowego karania sędziów, co tylko pogłębi złą sytuację w sądownictwie.
A nie mam wątpliwości, że minister Ziobro będzie z tej możliwości szczodrze
korzystał. I to nie do karania słabych sędziów, ale tych, którzy nie podzielają
jego poglądów i ośmielają się o tym mówić.
Wczoraj w Senacie z bezczelną wręcz szczerością oznajmił nam, senatorom
opozycji, że jak dojdziemy do władzy, to będziemy mogli wybierać swoich sędziów. Nawet nie próbuje udawać, że chodzi o coś innego.
A dzisiaj Parlament Europejski przyjął rezolucję o naruszeniu wartości unijnych w Polsce i na Węgrzech, a Komisja Wenecka zaleciła odrzucenie ustawy
powszechnie nazywanej represyjną lub kagańcową.
Potem uciekł z sali posiedzeń, traktując senatorów jak nieme tło dla swoich
popisów. Więc odpowiadam ministrowi Ziobrze – z konieczności zaocznie –
nie chcemy takiego przywileju ani dla siebie, ani dla PiS. Przeciwnie. Chcemy
uchronić sądownictwo przed woluntarystycznymi zakusami polityków jakiejkolwiek opcji.
Także wczoraj w Parlamencie Europejskim padały głosy, by uzależnić środki
dla Polski od przestrzegania praworządności. Oczywiście strona rządowa eksploatuje wytartą już mantrę i odpowiada dumnie: nikt nie będzie nam, Polakom,
dyktował, jakie w Polsce ma być prawo. To nawet ładnie brzmi! Patriotycznie.
Tyle, że jest to pusty, a nawet oszukańczy frazes, który niczego nie wyjaśnia.
Przypomnę więc – szczególnie senatorom PiS, bo z wielką pompą organizowali tysiąc pięćdziesiątą rocznicę chrztu Polski – że Polska od początków
swego istnienia dążyła do bycia członkiem europejskiego porządku prawnego.
Znaczenie jednego z pierwszych dokumentów dotyczących państwa polskiego
– „Dagome iudex” z X w. – polegało głównie właśnie na tym, że wprowadzał on
Polskę w obszar europejskiej rzeczywistości prawnej. W średniowieczu chrześcijaństwo pełniło bowiem podobną rolę do tej, jaką w tej chwili pełni Unia
Europejska. Stolica Apostolska była wtedy gwarantem europejskiej stabilności.
Dlatego Mieszko I oddał Polskę w opiekę Stolicy Apostolskiej, a później polscy
królowie niejednokrotnie odwoływali się do werdyktów papieskich. A jeśli zdarzało się, że w tej konfrontacji niesłusznie przegrywaliśmy, to głównie dlatego,
że byliśmy na marginesie Europy.
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Widać jednak, że choć PiS nurza się w polityce historycznej, to wniosków
z niej nie potrafi wyciągnąć, znowu spychając nas na margines Europy.
Wspominam o tym, bo zjawisko tworzenia ponadnarodowych reguł prawnych to nie wymysł Unii Europejskiej, ale zwykła potrzeba, dostrzegana przez
polityków – jak widać – już ponad tysiąc lat temu. Jeśli ten przykład jest zbyt
odległy, to podam jeszcze jeden. Możemy np. dumnie uznać, że nikt z zagranicy, żadna FIFA czy UEFA nie będzie nam dyktowała, ilu zawodników ma biegać
po boisku na meczu piłki nożnej, i w ustawie zapiszemy, że nasza drużyna piłkarska będzie liczyła nie 11, a 12 zawodników. I kto nam zabroni? Przecież nikt
Polakom nie będzie dyktował, ilu zawodników ma grać w meczu! Oczywiście,
nikt nam nie zabroni uznawania polskiej wersji piłki nożnej, ale też nikt nie
będzie chciał z nami grać.
W taki właśnie izolacjonizm pchają nas te ustawy! Nikt nie będzie chciał
współpracować z krajem, który buduje swoją wersję praworządności. I nawet nikt nas nie musi wyrzucać z Unii Europejskiej, wystarczy, że się od nas
odwrócą.
I nie dotyczy to tylko spraw sądownictwa. Bo niestabilność prawna oraz
coraz realniejsze zagrożenie, że przestaniemy być krajem jednolitym prawnie,
niespójność polskiego prawa z europejskim spowodują, że Polska przestanie być
dobrym miejscem np. dla przedsiębiorców polskich i zagranicznych. Dla inwestorów bowiem bardzo ważnym kryterium, wpływającym na ich decyzje, jest
rzeczywistość prawna w kraju, w którym mają lokować swoje pieniądze. Nasz
kraj już przestaje być atrakcyjny dla inwestorów, teraz stanie się dla nich także
niebezpieczny. W przypadku konfliktu prawnego żadna firma nie będzie pewna, czy prawo ją ochroni ani czy wyrok wydany w Polsce będzie egzekwowalny
w innym kraju europejskim. I nie zaryzykuje. Zainwestuje gdzie indziej. Tej
rzeczywistości dęciem w dudy obrony naszej suwerenności nie odczarujemy.
Z Polski zaczną też uciekać ci przedsiębiorcy, którzy już tu są, także polscy, bo są
jednocześnie przedsiębiorcami europejskimi i globalnymi. Summa summarum
będziemy stawali się coraz biedniejsi i po latach doganiania Europy zaczniemy
się znowu od niej oddalać. Polacy odczują to na własnej skórze. Tym bardziej że
nie ma już rezerw, zostały zjedzone, a światowa koniunktura gospodarcza też
już odchodzi w przeszłość.
Tak to walka z sędziami zaowocuje spadkiem poziomu życia Polaków. I z tego
powodu ta ustawa nadaje się tylko do kosza.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Szanowny Panie Marszałku! Wyskoki Senacie!
Problem ASF jest nam już dobrze znany. Po 4 latach chaotycznych działań
rządu okazuje się, że polskiemu rolnictwu grozi katastrofa i zapaść na skutek
epidemii ASF. Obecnie proponowana ustawa jest ustawą nieprzygotowaną dobrze, rzetelnie i merytorycznie. Przede wszystkim brakuje w niej wniosków wyciągniętych z dotychczasowych doświadczeń. Z roku na rok sytuacja jest coraz
gorsza, a przecież wybito już ponad milion dzików.
Za czasów ministra Ardanowskiego – chodzi o 16 miesięcy – było 48 ognisk
ASF. W tych ogniskach było 50 tysięcy świń. Pan minister wydał rozporządzenie o bioasekuracji i o przeznaczeniu na nią pieniędzy.
Niestety liczby mówią same za siebie: 3,5 tysiąca wniosków rolników i 140
tysięcy strat świń w Polsce. Polski rząd nie jest w stanie pomóc rolnikom. Co
więcej, przyczynia się do pogłębienia nieporozumień pomiędzy rolnikami, ekologami a myśliwymi.
Całe uzasadnienie ustawy zawiera się w jednym zdaniu: nadmierna populacja dzika sprzyja przenoszeniu ASF na teren gospodarstw. Nie podano jednak
żadnych szczegółów, nie wyjaśniono, jak rozumieć określenie „nadmierna” ani
co znaczy „sprzyja”.
Nie mamy ani jednego naukowego dowodu na to, że to wolno żyjące dziki zarażają zwierzęta w chlewniach. Istnieją za to dowody na to, że źródłem zarażeń
zwierząt są inne zwierzęta hodowlane i brak bioasekuracji. Pomysł rozwiązania
problemu ASF przez wystrzelenie całej populacji dzików jest dość absurdalny
i niegwarantujący rozwiązania problemu.
Reasumując, stwierdzam, że obecna ustawa nie rozwiązuje problemu.
Potrzebna jest nam poprawna ustawa, która będzie kompleksowym rozwiązaniem. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Jerzego Wcisły
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad
Wysoki Senacie!
W ciągu ostatnich kilku lat afrykański pomór świń zbiera obfite żniwo
w Polsce. W dużej mierze na skutek zaniechań lub nieumiejętnie prowadzonych działań tego rządu niepotrafiącego powstrzymać rozprzestrzeniania się
tego groźnego wirusa.
Dość przypomnieć, że dopiero po opublikowaniu raportu Najwyższej Izby
Kontroli w styczniu 2018 r. wprowadzono obowiązek bioasekuracji – po 4 latach
od zanotowania pierwszych przypadków ASF! – choć powszechnie uważa się,
że jest to najskuteczniejsza metoda zwalczania tego wirusa.
Już wówczas apelowałem z tego miejsca o zdecydowane wsparcie Inspekcji
Weterynaryjnej, z której setkami odchodzili weterynarze, bo była to jedna z najsłabiej zarabiających służb. A tak naprawdę realizacja tych apeli nastąpi prawdopodobnie dopiero w przyszłym roku, co ma zaowocować zwiększeniem liczby
etatów o 2 tysiące 600, czyli o prawie 40%. Można sobie wyobrazić, o ile skuteczniejsza byłaby walka z wirusem, gdyby te decyzje zapadły 2 lata temu.
Procedowany dzisiaj projekt ustawy także jest spóźniony, a jego akcenty i filary są ustawiane wbrew – w końcu nietajemnej – wiedzy na temat metod walki z afrykańskim pomorem świń. W efekcie za 2–3 lata znowu będziemy mieli
gorzką okazję, by stwierdzić, że wiele z tych recept okazało się nieskutecznych
w walce z wirusem.
Ja jednak chciałbym skupić się na – w mojej ocenie – dosyć podłym wykorzystaniu tego poważnego problemu do ubezwłasnowolnienia Polskiego Związku
Łowieckiego. Dodam od razu, że nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę myśliwym
ani tym bardziej członkiem Polskiego Związku Łowieckiego. Mówię o podłym
wykorzystaniu, bo jak inaczej można traktować zapis w ustawie o przeciwdziałaniu groźnemu wirusowi mówiący o tym, że minister środowiska odbiera i przejmuje prawo do powoływania łowczych krajowego i okręgowych. Czyli de facto
minister wykorzystuje trudną sytuację – za którą zresztą w dużej mierze sam
ponosi odpowiedzialność – do przejęcia władzy nad niezależnym zrzeszeniem.
Mówimy tu o władzach zrzeszenia liczącego ok. 130 tysięcy członków, utrzymującego się ze składek członkowskich i utrzymującego z tychże składek stanowiska, o obsadzie których chce decydować minister. Mówimy o tym, że nominaci
ministra mają kierować związkiem i zarządzać jego majątkiem, będącym własnością prywatną.
Jaki to ma związek ze zwalczaniem wirusa? Ministerstwo argumentuje, że
w ten sposób będzie miało wpływ na organizację, której udział w zwalczaniu
wirusa jest bardzo ważny. To przejmijcie także wszystkie sklepy spożywcze, bo
tam sprzedaje się wódkę, która też jest przyczyną wielu tragedii – jednym ruchem wprowadzicie prohibicję. I po kłopocie? Otóż nie!
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Panie Ministrze, nie rwijcie się tak do robienia porządków w cudzym ogródku, gdy u siebie macie bałagan. Ostudźcie pokusę obsadzenia kilkudziesięciu
stołków, bo nie wypada, by wykorzystywać do tego padające świnie i dziki.
Kto będzie tym związkiem kierował? Urzędnicy? Macie takich? To dlaczego
nie potrafili napisać ustawy, która nie rodziłaby tylu kontrowersji?
W projekcie ustawy powinny znaleźć się jasno wyartykułowane zadania dla
związku i myśliwych, a nie przejmowanie władzy nad samorządną, niezależną
organizacją. To praktyki rodem ze stanu wojennego, niedopuszczalne w demokratycznym państwie.
Ten zapis jest zresztą niezgodny z Konstytucją RP, gwarantującą wolność
tworzenia takich organizacji i ich działania – art. 12 – i wymaga nie tylko uchwalenia ustawy, ale także zmian w rejestrach sądowych, które nie przewidują cedowania na rzecz rządu wyboru władz.
Oczywiście straszenie tego rządu tym, że będzie można tę ustawę zaskarżyć
do Trybunału Konstytucyjnego, może wywołać tylko salwę śmiechu, ale apeluję do senatorów – wśród których, jak mniemam, jest sporo myśliwych – by nie
wpisywali sobie do życiorysu gwałtu na Polskim Związku Łowieckim i zagłosowali przeciwko zmianom w art. 35a ust. 5 pkt 1 i ust. 6 pkt 1.
Składam wniosek o pozostawienie wspomnianych przepisów w dotychczasowym brzmieniu.
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Oświadczenie złożone
przez senatora Pawła Arndta
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Jednym z industrialnych zabytków miasta Gniezna jest wybudowana na
przełomie XIX i XX w. parowozownia będąca perłą architektury przemysłowej
wieku pary i elektryczności. Trzeba przy tym pamiętać, że gnieźnieńska parowozownia należy do największych tego typu obiektów zachowanych w Polsce
oraz Europie.
Już od dłuższego czasu pojawiały się bardziej lub mniej realne propozycje
odpowiedniego zagospodarowania niniejszego zabytku, który ze względu na
swoją powierzchnię, jak również wiek potrzebuje zaawansowanych prac konserwatorskich mających na celu uchronienie go od postępującej degradacji (spowodowanej czynnikami atmosferycznymi), a w dalszej przyszłości przywrócenie
mu dawnej świętości.
W minionym czasie pojawiła się wszakże koncepcja wybudowania
Narodowego Muzeum Kolejnictwa będącego instytucją chroniącą materialne
dziedzictwo polskiego kolejnictwa, które miałoby zostać zlokalizowane w gnieźnieńskiej parowozowni. Jednakże do tej pory, poza deklaracjami, nie podjęto
żadnych rzeczowych działań w niniejszej materii. Ta inicjatywa niewątpliwie
byłaby z korzyścią dla zachowania wspomnianego zabytku, jak również przyczyniłaby się do propagowania wiedzy o historii polskiej myśli konstrukcyjnej,
w tym w szczególności z zakresu szeroko rozumianego kolejnictwa (z uwzględnieniem architektury kolejowej), które wszakże było jednym z filarów rozwoju
II Rzeczypospolitej oraz późniejszej odbudowy Polski po II wojnie światowej.
Ponadto utworzenie Narodowego Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie wpłynie na
dalszy rozwój samego miasta, które będzie mogło zaoferować turystom oraz
samym mieszkańcom nowe atrakcje turystyczne.
W związku z tym zwracam się do Szanownego Pana Premiera z prośbą o informację dotyczącą realizacji planów związanych z utworzeniem Narodowego
Muzeum Kolejnictwa w Gnieźnie oraz przydzielenia środków finansowych na
prace konserwacyjne mające na celu wstrzymanie postępującej degradacji technicznej infrastruktury gnieźnieńskiej parowozowni.
Z poważaniem
Paweł Arndt
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Oświadczenie złożone
przez senatora Przemysława Błaszczyka
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
oraz do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W związku z interwencją samorządów powiatów poddębickiego i kutnowskiego oraz gminy Świnice Warckie zwracam się z prośbą o zwiększenie i weryfikację wskaźników definiujących procent dofinansowania zadań drogowych
w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.
Na ostatnim spotkaniu, w którym miałem przyjemność uczestniczyć, poinformowałem Pana Premiera o omawianym problemie, wskazując, iż powiat
poddębicki, jako jeden z najmniejszych w Polsce i typowo rolniczy (42 tysiące
mieszkańców), otrzymuje dofinansowanie na poziomie 50%, a np. powiat bełchatowski (jeden z bogatszych w Polsce) ma wskaźnik 68,3%, co jest bardzo zastanawiające. Pan Premier po wysłuchaniu mojej informacji sam był nią zdziwiony
i obiecał przyjrzeć się tematowi.
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg
Samorządowych (DzU poz. 2161 z późn. zm.) jednostka samorządu terytorialnego może otrzymać ze środków funduszu dofinansowanie zadania powiatowego
w wysokości do 80% kosztów realizacji tego zadania.
Bez wątpienia infrastruktura drogowa jest jednym z ważniejszych elementów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki.
Niemniej jednak powiaty posiadają bardzo rozbudowaną sieć dróg. Powiaty
poddębicki i łęczycki posiadają po 300 km dróg, a powiat kutnowski – 500 km.
Niejednokrotnie drogi te powinny być drogami gminnymi lub wojewódzkimi.
W mojej ocenie na tę chwilę jakość dróg powiatowych jest daleko w tyle w stosunku do dróg gminnych i wojewódzkich. Uważam, iż powinniśmy się głęboko
zastanowić nad wydzieleniem specjalnych funduszy dla samorządów powiatowych, z dofinansowaniem na poziomie minimum 80% kosztów planowanej
inwestycji.
W pojedynczych sytuacjach zbawieniem dla powiatów są zamożne gminy,
które na mocy porozumień przejmują drogi powiatowe celem sfinansowania
poprawy infrastruktury drogowej.
Drogi powiatowe w infrastrukturze lokalnej są najbardziej obciążone transportem, ponieważ łączą wsie ze stolicą gminy i powiatu.
Zdarzają się przypadki, gdzie w małej gminie rolniczej (jako przykład możemy podać gminę Świnice Warckie), o budżecie delikatnie ponad 10 milionów,
dofinansowanie również jest na poziomie najniższym, co uniemożliwia gminie
realizowanie inwestycji drogowych.
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Zwracam uwagę, iż oba wskazane przeze mnie powiaty województwa łódzkiego, mimo że są różnej wielkości, borykają się z bardzo podobnymi problemami. Funkcjonujące w powiecie poddębickim i w powiecie kutnowskim szpitale
powiatowe są w bardzo trudnej sytuacji finansowej. Aby zapewnić dostępność
i ciągłość świadczenia usług zdrowotnych na terenie tych powiatów, konieczne
stało się podjęcie odważnych i drastycznych działań. W obu powiatach z uwagi na tragiczną sytuację finansową szpitali podjęta została decyzja o ich przekształceniu w spółki prawa handlowego, gdzie powiat jako organ założycielski
stał się jedynym wspólnikiem. Powiat poddębicki realizuje program naprawczy,
w ramach którego SP ZOZ został zlikwidowany i powstało Poddębickie Centrum
Zdrowia Sp. z o.o. Podobnie jest w powiecie kutnowskim, gdzie szpital był już
kilkakrotnie oddłużany. Nowe zarządy tych powiatów muszą teraz również borykać się z tym trudnym problemem.
Z kolei charakter zadań powiatu – czy to z zakresu edukacji publicznej, pomocy społecznej, wspierania rodziny czy transportu – jest taki, że jakiekolwiek
przesunięcia budżetowe spowodują brak finansów na realizację innych zadań,
co wywoła bardzo dotkliwe skutki dla społeczności lokalnej.
Pragnę podkreślić, iż powiat kutnowski i jego gminy są liderem w województwie w organizacji nowych połączeń autobusowych, co także miało być powiązane i premiowane przy pozyskiwaniu dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.
Taka sytuacja miała tworzyć rozwój infrastruktury drogowej i transportowej.
Określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2018 r.
w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg Samorządowych na
dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych i dróg
gminnych na poszczególne województwa czynniki uwzględniane przy podziale
środków Funduszu Dróg Samorządowych nie pozwalają na uzależnienie wysokości dofinansowania od realnych możliwości finansowych powiatu, aktualna
sytuacja finansowa powiatu nie ma wprost znaczenia dla wysokości dofinansowania. Brane pod uwagę są jedynie czynnik drogowy, czynnik ludnościowy,
czynnik powierzchniowy i czynnik wyrównawczy (w wysokości 2%).
Tym samym wnoszę o zwiększenie dotacji przyznanych dla powiatów poddębickiego i kutnowskiego i gminy Świnice Warckie oraz o zmianę rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu podziału środków Funduszu Dróg
Samorządowych na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg
powiatowych i dróg gminnych na poszczególne województwa poprzez dodanie
czynnika pozwalającego wprost uwzględnić aktualną sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego.
Z poważaniem
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Bogdana Borusewicza
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku czas oczekiwania na wydanie cudzoziemcom zezwoleń na pracę jest jednym z najdłuższych w Polsce.
Dlatego pytam, ile dni/tygodni obecnie należy czekać na takie zezwolenie i jak
ten czas oczekiwania wypada w porównaniu do innych urzędów wojewódzkich.
Czy w Gdańsku został on znacząco skrócony w porównaniu do danych, które
otrzymałem w piśmie z dnia 11.09.2019 o numerze BMP-0722-2-3/2019/MJ?
Bogdan Borusewicz
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na zadane poniżej pytania.
1. Ilu pełnomocników Rady Ministrów oraz prezesa Rady Ministrów było
ustanowionych według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.?
2. Ilu pełnomocników Rady Ministrów oraz prezesa Rady Ministrów było
ustanowionych według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.?
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na zadane poniżej pytania.
1. Czy znany jest Panu Premierowi termin zakończenia prac Podkomisji ds.
Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r.?
2. Czy znany jest Panu Premierowi termin publikacji raportu końcowego
z prac Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r.? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra cyfryzacji
Marka Zagórskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejma prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile pojazdów z napędem elektrycznym było zarejestrowanych w Polsce
według stanu na dzień 1 stycznia 2017 r.?
2. Ile pojazdów z napędem elektrycznym było zarejestrowanych w Polsce
według stanu na dzień 1 stycznia 2018 r.?
3. Ile pojazdów z napędem elektrycznym było zarejestrowanych w Polsce
według stanu na dzień 1 stycznia 2019 r.?
4. Ile pojazdów z napędem elektrycznym było zarejestrowanych w Polsce
według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r.?
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej
Mariusza Błaszczaka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na zadane poniżej pytania.
1. Czy znany jest Panu Ministrowi termin zakończenia prac Podkomisji ds.
Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r.?
2. Czy znany jest Panu Ministrowi termin publikacji raportu końcowego
z prac Podkomisji ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego z dnia 10 kwietnia 2010 r.? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi?
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone
przez senatora Krzysztofa Brejzę
Oświadczenie skierowane do minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Minister!
W odpowiedzi na moją interwencję senatorską dotyczącą liczby oddanych
mieszkań w ramach rządowego programu „Mieszkanie +” stwierdziła Pani,
iż w 2019 r. oddano do użytku 172 mieszkania w Gdyni przy ul. Puszczyka.
Jednakże zwróciły się do mnie osoby uczestniczące w tym programie z Gdyni,
które zaprzeczają temu, że mieszkania zostały oddane do użytku. Powiadamiają
one o znacznym opóźnieniu programu oraz o tym, iż muszą wnosić kaucję w wysokości ok. 10 tysięcy zł. Informację o tym, że mieszkania nie zostały oddane do
użytku, potwierdziłem w urzędzie miejskim w Gdyni.
W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na
zadane poniżej pytania.
1. Jakie są przyczyny opóźnień w oddawaniu do użytku mieszkań w ramach
programu „Mieszkanie +”przy ul. Puszczyka w Gdyni?
2. Ile mieszkań w ramach programu „Mieszkanie +” zostało oddanych do
użytku w Polsce według stanu na dzień 30 grudnia 2019 r.?
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Krzysztofa Brejzę, Władysława Komarnickiego,
Alicję Chybicką, Jolantę Hibner,
Joannę Sekułę i Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Premier Mateusz Morawiecki w grudniu 2017 r. stwierdził, iż „będziemy
produkować nowoczesne leki, które będą w najlepszy możliwy sposób leczyć
naszych obywateli”. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedzi na zadane poniżej pytania.
1. Kiedy stworzony i wdrożony został program produkcji leków, o którym
wspominał pan premier Mateusz Morawiecki? Wnosimy o wskazanie konkretnej daty wdrożenia programu.
2. Jakie leki wyprodukowano w ramach wspomnianego przedsięwzięcia?
Wnosimy o wskazanie listy z nazwami poszczególnych leków wytworzonych
w ramach obiecanego nowego programu produkcji leków wdrożonych do leczenia chorych.
Z poważaniem
Krzysztof Brejza
Władysław Komarnicki
Alicja Chybicka
Jolanta Hibner
Joanna Sekuła
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,
ministra kultury i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego
Szanowny Panie Premierze!
Art. 19 ust. 1 ustawy z 30 czerwca o kinematografii (DzU z 2019 r. poz. 2199)
stanowi o tym, że prowadzący kino zobowiązany jest do wpłaty na rzecz
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej 1,5% przychodu z tytułu wyświetlania filmów i reklam w kinie. Jednocześnie w życie weszły przepisy o finansowym
wsparciu produkcji audiowizualnej (DzU z 2019 r. poz. 50) dotyczące przekazywania do PISF informacji o liczbie widzów, biletów i przychodach w odniesieniu
do każdego filmu dwa razy w tygodniu.
Przepisy weszły w życie, jednak pojawił się bardzo duży problem o charakterze technicznym. Nie podano informacji o tym, w jaki sposób wypełnić formularze sprawozdawcze oraz jaki ma być elektroniczny format przekazywania
tych danych. Przepisy te powinny wejść w życie w drodze rozporządzenia, które
ma wejść w życie 14 dni od ogłoszenia. Obowiązki zaczęły mieć moc prawną,
a formularze – jeszcze nie.
Jednocześnie pragnę nadmienić, że uchylenie się od obowiązku sprawozdawczego niesie za sobą sankcje finansowe. System raportowania PISF może nie być
kompatybilny z tymi, które funkcjonują obecnie w kinach, co może przyczynić
się do nałożenia dodatkowych obowiązków na pracowników kin.
Wobec powyższego wnoszę o jasne określenie formy przekazania wyżej wymienionych danych oraz ujednolicenie sposobu wypełniania formularzy do PISF,
mając na uwadze różnice publikacji dokumentów prawnych.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o zmianę przepisów dotyczących koloru świateł kierunkowskazów w pojazdach mechanicznych, zawartych
w rozporządzeniu ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych
pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.
W dobie globalizacji coraz więcej osób sprowadza samochody z zagranicy,
próbuje je zarejestrować oraz użytkować na polskich drogach. Niestety w wyniku
obowiązujących przepisów pojazdy posiadające czerwone kierunkowskazy nie
mogą zostać dopuszczone do ruchu. Jest to swoisty absurd prawny ze względu
na to, że samochody z takimi sygnałami świetlnymi nie powodują zagrożenia
w ruchu drogowym. Co więcej, są bardzo dobrze widoczne, mimo że informacja
o zmianie kierunku jazdy jest sygnalizowana innym kolorem. Przyczynia się to
do stworzenia sztucznego w moim odczuciu problemu dla użytkowników tych
pojazdów, którzy realnie nie popełniają żadnego wykroczenia ani nie obniżają
w żaden sposób poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przypominają mi
się czasy, kiedy za trzecie światło stopu zabierano dowody rejestracyjne i karano
kierowców mandatami.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie przytoczonych argumentów dotyczących możliwości dopuszczenia do ruchu drogowego samochodów wyposażonych
w czerwone kierunkowskazy.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań prewencyjnych dotyczących skutków zdarzeń spowodowanych przez spadający z wysokich
pojazdów lód czy śnieg, a także wskazuję na potrzebę rozwoju infrastruktury
do oczyszczania dachów.
Kierowca pojazdu według obowiązujących przepisów jest zobowiązany do
utrzymywania go w stanie, który nie zagraża bezpieczeństwu w ruchu drogowym. W praktyce jednak weryfikacja tego typu wykroczeń jest bardzo niezadowalająca. Istnieje wiele przykładów wypadków, kiedy to lód z nieodśnieżonego
pojazdu zagroził czyjemuś życiu lub zdrowiu. Usuwanie śniegu czy lodu z pojazdu osobowego nie jest tak problematyczne, jak w przypadku pojazdów z naczepą. Kierowca takiego pojazdu powinien mieć w takim wypadku uprawnienia
do pracy na wysokościach. Powodem występowania tego problemu jest brak
odpowiedniej infrastruktury do usuwania lodu czy śniegu przy autostradach
i drogach ekspresowych. Rozwiązaniem mogłoby być postawienie odpowiednich konstrukcji umożliwiających przygotowanie wysokich pojazdów do drogi.
Budowa takiej infrastruktury wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Istnieje kilka rozwiązań technologicznych stosowanych np.
w USA, gdzie kierowcy mogą bezpłatnie oczyścić pojazd.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie przytoczonych argumentów wskazujących na potrzebę działań mających na celu podniesienie bezpieczeństwa
w ruchu drogowym poprzez instalację infrastruktury do usuwania lodu czy
śniegu z wysokich pojazdów.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Roberta Dowhana
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia specjalistycznego wsparcia pracownikom socjalnym.
Z raportu NIK opublikowanego w roku 2019 wynika, że pracownicy socjalni potrzebują wsparcia. Chodzi m.in. o możliwość uczestnictwa w szkoleniach
czy superwizji pracy socjalnej. Pomimo wprowadzenia w roku 2014 przepisów
związanych z zapewnieniem superwizji do dzisiaj zaledwie 2 szkoły w Polsce
uzyskały uprawnienia do szkoleń w tym zakresie, a 24 osoby uzyskały certyfikaty do pełnienia tej funkcji. Praca superwizora jest niezwykle ważna dla
podnoszenia kwalifikacji pracowników socjalnych, wzmacnia ich kompetencje
zawodowe, podnosi skuteczność ich pracy czy uczy lepszego komunikowania się
z osobami, które korzystają z pomocy społecznej.
Uzyskanie uprawnień superwizora łączy się z długą procedurą oraz specjalistycznym szkoleniem. Przepisy dotyczące kształcenia superwizorów są w tej
chwili bardzo rygorystyczne. Drugim problemem wielu ośrodków pomocy społecznej jest brak środków na zatrudnienie superwizora – a taki jest w tych placówkach bardzo często potrzebny.
Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie przytoczonych argumentów wskazujących na potrzebę działań mających na celu bardziej aktywne wykorzystanie pracy superwizorów w podnoszeniu poziomu specjalizacji pracowników
socjalnych.
Z poważaniem
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone
przez senatora Wiktora Durlaka
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie kompleksowej informacji o aktualnym toku procedowania i realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy drogi
krajowej DK 75 na odcinku Brzesko – Nowy Sącz.
Nie budzi wątpliwości, iż przebieg i realizacja tej drogi, potocznie zwanej
„Sądeczanką”, jest przedmiotem wielkiego zainteresowania mieszkańców tej
części Małopolski. Jako senator reprezentujący ich interesy, w trosce o pozyskanie i przekazanie wyborcom rzetelnej i aktualnej informacji dotyczącej zapewnienia najdogodniejszych warunków komunikacji drogowej przy użyciu DK 75,
proszę o stosowny raport.
W szczególności proszę o informację o dotychczasowych czynnościach inwestycyjnych, wydanych decyzjach administracyjnych, a nadto aktualnym
procedowaniu, z uwzględnieniem skutków przeprowadzonych już konsultacji
dotyczących przebiegu tej drogi.
W dalszej kolejności proszę o informację o szacunkach kosztów realizacji tej
inwestycji oraz posiadanym aktualnie zasobie środków celowych, jak i przyjętych terminach realizacji.
Wyrażam przekonanie, że udzielona przez Pana Ministra informacja pozwoli na jej przekazanie zainteresowanym mieszkańcom, którzy wobec pojawiających się od dawna zróżnicowanych informacji o „Sądeczance”, w tym przede
wszystkim doniesień medialnych, oczekują jednolitego i konkretnego stanowiska inwestora.
Z poważaniem
Wiktor Durlak
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Gawłowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka
Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej opublikowało komunikat w sprawie zmiany krajowego operatora morskiego systemu łączności
w niebezpieczeństwie i dla bezpieczeństwa.
Poinformowano, że z dniem 31 grudnia 2019 r. o godz. 23.59 zakończyła pracę
stacja brzegowa „Witowo Radio”. Jej funkcje w całym zakresie przejęła z dniem
1 stycznia 2020 r. o godz. 00.00 stacja „Polish Rescue Radio”. Stacja brzegowa
„Polish Rescue Radio” będzie prowadziła całodobowy nasłuch w ramach systemu GMDSS w polskim obszarze odpowiedzialności za akcje ratownicze SAR.
W związku z tym zwracam się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Jaka jest przyczyna zmiany krajowego operatora morskiego systemu łączności w niebezpieczeństwie i dla bezpieczeństwa?
2. Dlaczego siedzibą nie pozostał Jarosławiec na Pomorzu Środkowym?
Z poważaniem
Stanisław Gawłowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Beniamina Godylę
Oświadczenie skierowane do ministra klimatu
Michała Kurtyki
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z prośbą o podjęcie działań mających na celu wyjaśnienie kwestii tzw. pików benzenu, które występują na terenie Kędzierzyna-Koźla.
Kędzierzyn-Koźle jest miastem położonym na Opolszczyźnie, w obrębie którego działa wiele firm z branży chemicznej. Swoją działalność prowadzą tutaj
podmioty zajmujące się m.in. przerobem i produkcją substancji zawierających
benzen.
Obowiązująca średnioroczna norma emisji benzenu to 5 µg na 1 m 3 powietrza. Norma ta w Kędzierzynie-Koźlu od 2013 r. nie jest przekraczana, a wartość
średniorocznej emisji z roku na rok wręcz maleje.
W Kędzierzynie-Koźlu obserwuje się jednak tzw. piki benzenu, w trakcie
których w powietrzu nie znajduje się 5 µg/m 3, jak określa to norma roczna, a odnotowuje się od 30 do nawet 160 µg benzenu na 1 m 3 powietrza. Przykładowo:
25 października 2019 r. o godzinie piątej rano stężenie tej substancji w powietrzu wynosiło aż 164 µg/m 3.
Przyjęta norma 5 µg w skali roku nie jest przekraczana, a jednak mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla są narażeni na krótkotrwały kontakt z tą substancją
o znacznie wyższych wartościach.
Sprawę od kilku lat próbuje wyjaśnić Wojewódzki Inspektorat Ochrony
Środowiska. Niestety wciąż nie udało się udzielić odpowiedzi na pytanie, która
firma odpowiada za występowanie pików benzenu.
Mieszkańcy Kędzierzyna-Koźla uważają, że piki benzenu nie powinny występować, a norma emisji na poziomie 5 µg nie powinna być przekraczana zarówno w skali roku, jak i w trakcie doby.
Mieszkańcy apelują do lokalnych władz samorządowych oraz do parlamentarzystów o to, aby ustalić, kto odpowiada za piki benzenu, oraz żeby wprowadzić
nowe regulacje prawne w postaci dodatkowych norm emisji benzenu – dobowych i godzinowych.
Z powodu tzw. pików benzenu oraz chęci poprawy stanu powietrza grupa
mieszkańców założyła Komitet Ochrony Powietrza. Prowadzone są działania
w internecie, a w ostatnim czasie odbyły się protesty na ulicach KędzierzynaKoźla, w których uczestniczyło kilkaset osób. Temat benzenu od lat poruszany
jest także w lokalnych i regionalnych mediach.
W związku z tym proszę o przekazanie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy Ministerstwo Klimatu może wspomóc działania Wojewódzkiego
Inspektoratu Ochrony Środowiska w zakresie przeprowadzenia kontroli,
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których celem będzie szybka identyfikacja podmiotu odpowiedzialnego za tzw.
piki benzenu na terenie Kędzierzyna-Koźla?
2. Czy Ministerstwo Klimatu może wynająć zewnętrzną firmę lub przekazać
odpowiednim jednostkom terenowym specjalistyczny sprzęt (mobilne stacje
pomiarowe, aparaturę zamontowaną na dronach), który pomoże w wykryciu
emitenta pików benzenu?
Zwiększona emisja benzenu występuje zazwyczaj w późnych godzinach
wieczornych i trwa do rana lub wczesnych godzin przedpołudniowych. Czy
w związku z tym możliwe jest, aby w chwili rozpoczynającego się piku benzenu do miasta niezwłocznie wysyłano grupę prowadzącą kontrolę?
3. Czy jest możliwe, aby oprócz średniorocznej normy 5 µg na 1 m 3 powietrza
zostały wprowadzone także dobowe oraz godzinowe normy emisji benzenu, które prawnie uregulują kwestię pików benzenu?
Ponadto wnioskuję, aby za pośrednictwem Ministerstwa Klimatu odbyły się
rozmowy z przedstawicielami wszystkich firm z terenu Kędzierzyna-Koźla, które zajmują się przerobem i produkcją substancji zawierających benzen.
Proponuję, aby bez względu na kwestię wyjaśnienia sprawy pików benzenu
uzgodnić z tymi podmiotami dostosowanie emisji benzenu do odpowiednich
godzin oraz do aktualnych warunków pogodowych (mgła, smog, brak wiatru
itp.), tak aby podwyższone wartości benzenu występowały wyłącznie w nocy,
kiedy mieszkańcy przebywają w domach.
Obecna sytuacja, w której odpowiednie służby od kilku lat nie są w stanie
ustalić pochodzenia pików benzenu mogących szkodliwie wpływać na zdrowie mieszkańców, nie powinna mieć miejsca i budzi rosnące niezadowolenie
społeczne.
Wierzę w to, że dzięki wsparciu ministra klimatu uda się nie tylko ustalić
podmiot odpowiedzialny za występowanie pików benzenu, ale również pogodzić działalność tutejszego przemysłu chemicznego z prawem mieszkańców
Kędzierzyna-Koźla do oddychania czystym powietrzem.
Z wyrazami szacunku
Beniamin Godyla
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Oświadczenie złożone
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg oraz do ministra finansów Tadeusza Kościńskiego
W związku ze zbliżającym się terminem rozliczeń podatkowych pragnę
zwrócić państwu senatorom uwagę na niewłaściwe i niesprawiedliwe traktowanie rodzin opiekujących się osobami z niepełnosprawnościami, zwłaszcza
swoimi dziećmi.
Środki finansowe, które po ewentualnej zmianie przepisów zostaną w rodzinach mających pod opieką osoby z niepełnosprawnościami, nie będą wysokie, jednak modyfikacja przepisów pozwoli na zmianę krzywdzących dla tego
środowiska regulacji prawnych, pozwalając na wprowadzenie jednakowych
standardów postępowania przez państwo w stosunku do najsłabszych członków
naszej wspólnoty. Obecny stan rzeczy nie jest do zaakceptowania i wymaga jak
najszybszej zmiany.
Stan obecny.
1. Uzależnienie wsparcia państwa od dochodu w „gospodarstwie domowym”.
Gdy osoba niepełnosprawna trwale niezdolna do pracy (np. pełnoletnie dziecko), pobierająca rentę socjalną, mieszkająca wspólnie z rodzicami występuje
o wsparcie państwa (np. PEFRON) lub samorządu, np. o dofinansowanie wózka
elektrycznego, to podstawą otrzymania pomocy jest dochód liczony we wspólnym gospodarstwie domowym.
Gdy wszyscy członkowie takiej rodziny pracują (nie są osobami korzystającymi ze wsparcia państwa, jako rodzina), to suma ich dochodów w „gospodarstwie domowym” zazwyczaj przekracza dopuszczalną granicę, po przekroczeniu
której wsparcie państwa nie przysługuje.
W takiej sytuacji osoby z niepełnosprawnościami pobierające rentę socjalną, która obecnie wynosi 1100 zł brutto, nie mogą liczyć na wsparcie państwa.
2. Brak możliwości wspólnego rozliczania się osób niepełnosprawnych „pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym”.
Z kolei gdy osoba z niepełnosprawnościami pobierająca rentę socjalną składa
roczną deklarację podatkową z osiągniętego dochodu, to przepisy nie zezwalają
na rozliczenie się łącznie we wspólnym „gospodarstwie domowym”. Wówczas
taka osoba nie jest członkiem wspólnego „gospodarstwa domowego”.
Propozycje zmiany prawa.
1. Wyłączamy sumowanie dochodu w „gospodarstwie domowym” w przypadku starania się osób niepełnosprawnych o wsparcie państwa, tak aby uzyskanie pomocy państwa przez osobę posiadającą rentę socjalną nie było blokowane
przez łączny dochód w „gospodarstwie domowym”. Traktujemy taką osobę jako
dorosłą odpowiadającą za siebie jednostkę;
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lub
2. Pozwalamy członkom rodzin pozostającym we „wspólnym gospodarstwie
domowym” i mającym na utrzymaniu niepełnosprawne dzieci na wspólne rozliczanie się ze swoimi dziećmi lub innymi niepełnosprawnymi członkami rodziny, którzy otrzymują rentę socjalną.
Pozostając z poważaniem
Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Janusza Gromka, Kazimierza Kleinę, Krzysztofa Brejzę,
Joannę Sekułę i Jerzego Wcisłę
Oświadczenie skierowane do ministra gospodarki morskiej
i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka
Szanowny Panie Ministrze!
W związku z postawieniem rybołówstwa rekreacyjnego w stan likwidacji,
związanej z zakazem połowu dorsza od 1 stycznia 2020 r., oraz brakiem propozycji ze strony Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej rozwiązania tragicznej sytuacji armatorów i pozostawionych bez pracy załóg zwracamy
się z następującymi pytaniami.
1. Czy przewiduje Pan Minister wprowadzenie odszkodowań oraz rekompensat dla armatorów jednostek rybołówstwa rekreacyjnego z racji wprowadzenia
zakazu połowu dorsza?
2. Czy przewiduje Pan Minister możliwość trwałego wycofania jednostek
rybołówstwa rekreacyjnego z prowadzonej działalności połowowej?
Z poważaniem
Janusz Gromek
Kazimierz Kleina
Krzysztof Brejza
Joanna Sekuła
Jerzy Wcisła
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Oświadczenie złożone przez senatorów
Janusza Gromka, Kazimierza Kleinę, Krzysztofa Brejzę,
Władysława Komarnickiego i Joannę Sekułę
Oświadczenie skierowane do minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Minister!
„Biała księga regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” opracowana
przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zawiera pomysł likwidacji opłaty uzdrowiskowej, która stanowi ważną funkcję rozwojową i fiskalną dla każdej miejscowości uzdrowiskowej. Zaproponowana w jej miejsce nowa opłata miałaby tylko
w niewielkiej części zasilać budżety miejscowości uzdrowiskowych.
Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych nakłada
na miejscowości uzdrowiskowe wiele obowiązków, które opłata uzdrowiskowa
rekompensowała. Likwidacja opłaty uzdrowiskowej spowoduje konieczność zaniechania realizacji części inwestycji przez miejscowości uzdrowiskowe.
Na mocy art. 46 wspomnianej ustawy gminy uzdrowiskowe zobowiązane
są do:
— gospodarki terenami, z uwzględnieniem potrzeb lecznictwa uzdrowiskowego, ochrony złóż naturalnych surowców leczniczych oraz budowy lub innych
czynności zabronionych w poszczególnych strefach ochrony uzdrowiskowej;
— ochrony warunków naturalnych uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz spełniania wymagań w zakresie dopuszczalnych norm zanieczyszczeń powietrza, natężenia hałasu, odprowadzania ścieków do wód lub do
ziemi, gospodarki odpadami, emisji pól elektromagnetycznych, o których mowa
w odrębnych przepisach;
— tworzenia warunków do funkcjonowania zakładów i urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego oraz rozwoju infrastruktury komunalnej w celu zaspokajania
potrzeb osób przebywających w gminie w celu leczenia uzdrowiskowego;
— tworzenia i ulepszania infrastruktury komunalnej i technicznej przeznaczonej dla uzdrowisk lub obszarów ochrony uzdrowiskowej, związanej ze
spełnieniem warunków, o których mowa w art. 34 ust. 1 pkt 5.
Dla samego miasta Kołobrzeg opłata uzdrowiskowa wraz z dotacją z budżetu państwa (w wysokości równej wysokości pozyskanej opłaty uzdrowiskowej)
w 2018 r. stanowiła blisko 14% budżetu.
W związku z tym prosimy Panią Minister o odpowiedź na poniższe pytania.
1. Czy, a jeśli tak, to w jakim zakresie, propozycje przedstawione w „Białej
księdze regulacji systemu promocji turystycznej w Polsce” były konsultowane z samorządami gmin uzdrowiskowych, Stowarzyszeniem Gmin
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Uzdrowiskowych RP oraz innymi organizacjami zajmującymi się turystyką
uzdrowiskową w Polsce?
2. Czy w przypadku likwidacji opłaty uzdrowiskowej planowane jest wprowadzenie innej opłaty, która będzie zasilała budżety gmin uzdrowiskowych?
Z poważaniem
Janusz Gromek
Kazimierz Kleina
Krzysztof Brejza
Władysław Komarnicki
Joanna Sekuła
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Oświadczenie złożone
przez senatora Mariusza Gromkę
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie kompleksowej informacji o aktualnym stanie realizacji inwestycji: budowa drogi S19 na odcinku Białystok
– Kuźnica.
Przebieg i realizacja długo oczekiwanej drogi budzi ogromne zainteresowanie
mieszkańców. Jako senator reprezentujący ich interesy, w trosce o pozyskanie
i przekazanie wyborcom rzetelnej i aktualnej informacji dotyczącej zapewnienia najdogodniejszych warunków komunikacji drogowej za pomocą S19, proszę
o raport. W szczególności proszę o informację o dotychczas wydanych decyzjach
i szacunkach kosztów realizacji tej inwestycji oraz posiadanym aktualnie zasobie środków celowych, jak i przyjętych terminach realizacji.
Wyrażam przekonanie, że udzielona przez Pana Ministra informacja pozwoli
na jej przekazanie zainteresowanym mieszkańcom, którzy oczekują jednolitego
i konkretnego stanowiska inwestora.
Z wyrazami szacunku
Mariusz Gromko
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Oświadczenie złożone
przez senator Jolantę Hibner
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów
Mateusza Morawieckiego
Szanowny Panie Premierze!
Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej działa nieprzerwanie od ponad 60 lat. Organizacja skupia pracowników wyższych uczelni
technicznych, instytucji naukowych i ośrodków badawczo-rozwojowych działających w dziedzinie szeroko pojętej mechaniki na terenie całej Polski.
Od 57 lat organizacja Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej jest założycielem i wydawcą kwartalnika „Journal of Theoretical
and Applied Mechanics”, w którym od wielu lat publikowane są najlepsze prace z zakresu mechaniki i inżynierii. Czasopismo naukowe jest wsparciem dydaktycznym dla przyszłych inżynierów, a także dla pracowników naukowych
chcących poszerzać wiedzę, jak również być na bieżąco z nowymi technologiami
z zakresu mechaniki i inżynierii.
W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało
dotację na rzecz działalności kwartalnika „Journal of Theoretical and Applied
Mechanics”, która została w pełni wykorzystana. Do redakcji stale napływają prace. Niestety, w związku ze wstrzymaniem dofinansowania ze strony
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej nie może kontynuować wydawania czasopisma tematycznego. Organizacja nadal potrzebuje wsparcia w celu utrzymania ciągłości
wydawniczej oraz aby wywiązać się z zobowiązań wobec autorów artykułów.
Pragnę podkreślić, że kwartalnik „Journal of Theoretical and Applied
Mechanics” znajduje się w wykazie czasopism naukowych i recenzowanych
materiałów z konferencji międzynarodowych, wraz z przypisaną liczbą punktów. Wstrzymując środki finansowe, ministerstwo zamyka drogę rozwoju kolejnym pokoleniom.
Mając na uwadze przedstawione fakty, proszę Pana Ministra o zapoznanie
się z tą sprawą oraz odpowiedź na następujące pytania.
1. Co było powodem wstrzymania dotacji dla Polskiego Towarzystwa
Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej?
2. Jakim budżetem dysponuje Pan w ramach programu „Rozwój czasopism
naukowych”?
3. Według jakich kryteriów są wybierane czasopisma naukowe, które mogą
skorzystać z dofinansowania na swoją działalność w ramach programu „Rozwój
czasopism naukowych”?
4. Jakie wydawnictwa dostały dofinansowanie i czym kierowano się przy
przyznaniu im pieniędzy?
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5. Kiedy „Journal of Theoretical and Applied Mechanics” dostanie dofinansowanie i w jakiej wysokości?
Dziękuję z góry za wyczerpującą odpowiedź. Mam nadzieję, że Pan Premier
będzie również w następnych latach mógł osobiście otwierać i brać udział w kongresach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej
i Stosowanej wraz z gośćmi ze świata nauki z zagranicy.
Z wyrazami szacunku
Jolanta Hibner
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Marię Jackowskiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Ze względu na coraz większe natężenie ruchu długodystansowego i tranzytowego przebiegającego przez miasto Przasnysz budowa obwodnicy staje się
nieuniknioną koniecznością. Dzięki obwodnicy transport ciężarowy zostanie
przeniesiony z dala od centrum miasta i przylegających do niego dróg, co nie
tylko wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego w mieście i ograniczenie
korków, ale także poprawi komfort życia mieszkańców miasta poprzez znaczne
ograniczenie zanieczyszczenia powietrza i obniżenie poziomu hałasu. Budowa
obwodnicy i wyprowadzenie ruchu długodystansowego i tranzytowego z miasta umożliwi również łatwiejszy dostęp do centrum Przasnysza turystom oraz
osobom dojeżdżającym do stolicy powiatu w celach zarobkowych.
Przez Przasnysz przebiega jedna z głównych dróg krajowych, nr 57, łącząca
tereny Mazowsza z Warmią i Mazurami. Powyższy odcinek drogi, zwłaszcza
w okresie wakacyjnych i weekendowych wyjazdów, jest nadmiernie eksploatowany, co nie tylko jest uciążliwe dla mieszkańców Przasnysza, ale przede
wszystkim stwarza realne zagrożenie dla wszystkich uczestników ruchu drogowego na ww. trasie.
Wybudowanie obwodnicy Przasnysza z uwzględnieniem drogi krajowej nr 57
skróci czas przejazdu w ruchu długodystansowym i tranzytowym przez powiat
przasnyski, poprawi komfort życia mieszkańców powiatu, a przede wszystkim
zdecydowanie podniesie poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego.
W związku z powyższym proszę o wpisanie obwodnicy Przasnysza w rządowy plan budowy stu obwodnic.
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Karczewskiego
Oświadczenie skierowane do marszałka województwa łódzkiego
Grzegorza Schreibera
i do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika
Szanowni Panowie Marszałkowie!
Zwróciły się do mnie samorządy gmin Nowe Miasto nad Pilicą, Poświętne,
Rzeczyca, Cielądz, Biała Rawska oraz Mszczonów z prośbą o wsparcie w staraniach o możliwość zorganizowania transportu publicznego na trasie Warszawa
– Opoczno (Idzikowice) – Radom oraz Warszawa – Opoczno (Idzikowice) –
Tomaszów Mazowiecki.
Mieszkańcy tych gmin mają utrudniony dostęp do połączeń kolejowych i autobusowych. W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych istniały połączenia
kolejowe na trasie Opoczno – Warszawa (Dworzec Zachodni), składające się z 3
małych składów, dających możliwość wygodnej komunikacji. Obecnie istnieją
jedynie szybkie pociągi na trasie Centralnej Magistrali Kolejowej, zatrzymujące
się na wybranych stacjach, a mniejsze stacje zostały zlikwidowane. Przykładem
jest stacja w miejscowości Strzałki znajdująca się na terenie gminy Nowe Miasto
nad Pilicą. Przywrócenie tej stacji zmniejszyłoby wykluczenie komunikacyjne
mieszkańców nie tylko tej gminy, lecz także wszystkich sąsiednich.
Mieszkańcy wymienionych gmin zwrócili się ze stosowną petycją do ministra infrastruktury, jednakże w odpowiedzi zostali poinformowani, że wszelkie
linie nieujęte w planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu drogowego powinny stanowić uzupełnienie oferty przewozowej ministra infrastruktury. Znacznie efektywniejsze jest uruchamianie wzajemnie skomunikowanych
przewozów gminnych, powiatowych lub wojewódzkich, co pozostaje w gestii organizatora regionalnego – samorządu województwa łódzkiego i mazowieckiego.
Dla mieszkańców istotne jest, aby mieć dostępne połączenie z miastami wojewódzkimi i powiatowymi, co zapewni możliwości dojazdu do szkół, placówek
medycznych czy urzędów.
Mając na uwadze dbałość o przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców powiatowych i mniejszych miejscowości, uprzejmie proszę
Panów Marszałków o przeanalizowanie możliwości zorganizowania publicznego transportu kolejowego dostępnego dla mieszkańców wymienionych na
wstępie oświadczenia gmin.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Karczewskiego
Oświadczenie skierowane do głównego inspektora ochrony środowiska
Pawła Ciećki
Szanowny Panie Inspektorze!
Realizując prośbę samorządów gmin Gózd, Tczów oraz Przyłęk w powiecie
zwoleńskim o objęcie szczególnym nadzorem i stałą kontrolą już istniejących
oraz planowanych do realizacji hodowlanych ferm drobiu na tym terenie, zwracam się do Pana Inspektora w następującej kwestii.
Wójtowie wymienionych gmin podnoszą, że istniejące oraz planowane fermy
drobiu stanowią istotne zagrożenie dla mieszkańców powiatu zwoleńskiego oraz
znacząco negatywnie oddziałują na środowisko naturalne poprzez np. emitowanie zanieczyszczeń chemicznych (pyły, amoniak, podtlenek azotu, siarkowodór,
dwutlenek węgla, metan), jak również w zakresie fizycznym i mikrobiologicznym. Substancje te stanowią poważny czynnik chorobotwórczy. Ponadto są źródłem odorów, które są substancją niemierzalną, nie podlegają badaniu i nie ma
norm prawnych regulujących dopuszczalne poziomy, jednakże mogą być niezmiernie uciążliwe dla człowieka, w szczególności gdy narażenie na nieprzyjemne odory jest długotrwałe.
Na terenie tych gmin jeden z inwestorów planuje powiększenie swoich ferm
drobiu poprzez rozbudowę istniejących lub budowę nowych kurników. Tereny,
na których mają znajdować się planowane inwestycje, są położone w niewielkiej
odległości od najbliższej zabudowy mieszkaniowej, np. w miejscowości Brzezinki
Stare zaledwie 250 m od zabudowy jednorodzinnej. Zlokalizowanie wielkoprzemysłowej fermy w tak bliskiej odległości od budynków mieszkalnych niepokoi
mieszkańców.
Władze samorządowe podnoszą, że organy opiniujące wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach opierają się jedynie na dokumentach przedłożonych przez inwestora, nie biorąc pod uwagę kwestii pozaprawnych, szczególnie
protestów społecznych oraz braku zgody pozostałych stron postępowania, zwykle uzasadnionej obawami o zdrowie i warunki sanitarno-higieniczne.
Należy zauważyć, że intensyfikacja chowu i hodowli zwierząt przyczynia się
do przekształcenia i niszczenia naturalnych siedlisk wielu gatunków dzikich
zwierząt. W województwie mazowieckim obserwuje się najwyższy wzrost liczby
inwestycji w zakresie ferm i chlewni w porównaniu z innymi województwami.
W związku z omówionymi kwestiami uprzejmie proszę Pana Inspektora
o kontrolę istniejących ferm drobiu na terenie gmin Gózd, Tczów oraz Przyłęk
w zakresie zagrożenia chemicznego i mikrobiologicznego.
Proszę również o nadzór nad inwestycjami planowanymi, będącymi na etapie wydawania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, planowanymi
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w miejscowościach Kłonów w gminie Gózd oraz Brzezinki Stare w gminie Tczów
celem zapobieżenia niebezpieczeństwom wynikającym z ekspansji przemysłowych takich inwestycji.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Stanisława Karczewskiego
Oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego
Adama Struzika
Szanowny Panie Marszałku!
Realizując prośbę rodziców dzieci – pacjentów Samodzielnego Zespołu
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej imienia Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym, zwracam się do Pana Marszałka w sprawie funkcjonowania w tej placówce Oddziału Rehabilitacji.
Rodzice pacjentów zostali poinformowani, że z dniem 1 stycznia 2020 r.
Oddział Rehabilitacji zostanie zamknięty ze względu na problemy finansowe.
Rodzice i opiekunowie pacjentów wyrażają zaniepokojenie zaistniałą sytuacją,
ponieważ usługi fizjoterapeutyczne świadczone w placówce spełniają najwyższe standardy.
Oddział ma 20-letnią historię, specjalizuje się w leczeniu jednego z bardzo
trudnych schorzeń, jakim są uszkodzenia splotu ramiennego, w leczeniu którego niezwykle duże znaczenie ma prawidłowa rehabilitacja. Pewność dzieci
i rodziców w otrzymaniu fachowej pomocy doświadczonych fizjoterapeutów to
tworzenie większej szansy na poprawę zdrowia czy minimalizowanie skutków
niepełnosprawności.
W związku z powyższym proszę Pana Marszałka o informację, czy Oddział
Rehabilitacji w Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Dziekanowie Leśnym został zlikwidowany lub zostanie zlikwidowany bądź
zawieszony. Jeśli tak, to jakie są powody zaistniałej sytuacji.
Proszę także o informację, w których placówkach, dla których województwo mazowieckie jest organem tworzącym, dzieci i młodzież mogą korzystać
z rehabilitacji porażenia splotu ramiennego. Należy podkreślić, że zapewnienie
bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, w szczególności dzieci i młodzieży, jest
obowiązkiem władz na każdym szczeblu.
Mając na uwadze dobro małych pacjentów, wyrażam zaniepokojenie perspektywą likwidacji Oddziału Rehabilitacji oraz utrudnieniem dla pacjentów
w dostępie do specjalistycznego programu rehabilitacji, jaki ta placówka dotychczas zapewniała.
Z poważaniem
Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury
Andrzeja Adamczyka
Szanowny Panie Ministrze!
Zwrócił się do mnie ostatnio mieszkaniec L., pan M. K., który przedstawił
następującą kwestię (cytuję list).
„Witam.
Szanowny Panie Senatorze, w nawiązaniu do wczorajszej wieczornej rozmowy dotyczącej opłat za badania techniczne pojazdów pragnę Pana poinformować, że od 15 lat nie zostały zmienione stawki za badania techniczne, co
w konsekwencji prowadzi do coraz większej patologii, jaka występuje na Stacjach
Kontroli Pojazdów. Badania techniczne są w większości przeprowadzane niechlujnie przez diagnostów, ponieważ stacje walczą między sobą o przetrwanie na
rynku. Mają do wyboru albo szerzyć patologię i udawać, że wszystko jest w porządku, albo doprowadzą do zamknięcia stacji, ponieważ po tych opłatach badań technicznych nie są w stanie normalnie funkcjonować. Minister Adamczyk,
odpowiedzialny za Stacje Kontroli Pojazdów, na spotkaniach z naszymi przedstawicielami PISKP oraz innych organizacji związanych ze stacjami kontroli
pojazdów nie chce słyszeć o żadnych podwyżkach. Ustawa – Prawo o ruchu
drogowym, którą PiS przygotował i przez 2 lata próbował wprowadzić w życie,
wylądowała w śmietniku, ponieważ Prezes Kaczyński 14.12.2018 r. w Sejmie
wstrzymał procedowanie ustawy i on również odpowiedzialny jest za patologię,
jaka występuje przy badaniach technicznych pojazdów.
Zwracam się do pana z apelem o pomoc w nagłośnieniu tego problemu, ponieważ Pan Minister Adamczyk nie reaguje na żadne pisma od różnych organizacji
i nie chce doprowadzić do zmian przepisów oraz opłat za badania techniczne.
Ponieważ Pan często występuje w mediach, zatem ma pan możliwości, żeby ten
problem nagłośnić albo doprowadzić do debaty z uczestnictwem pracownika
Ministerstwa Infrastruktury lub TDT. Według mnie jest to jedyna droga, która
byłaby skuteczna w rozwiązaniu tego problemu.
Szanowny Panie Senatorze, z góry Panu dziękuję za to, że podjął Pan ze mną
rozmowę i obiecał mi Pan, że zajmie się Pan tym problemem.
Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku życzę
Panu dużo zdrowia oraz wielu sukcesów na drodze politycznej.
W załączeniu przesyłam panu cennik opłat za badania techniczne obowiązujący od 15 lat.
Pozdrawiam
M. K.”.
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Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – o ile to
możliwe – pomoc w tej sprawie (cennik opłat w załączeniu).
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Filipa Libickiego
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Zwróciła się do mnie ostatnio reprezentująca Koalicję „Na pomoc niesamodzielnym” pani dr Elżbieta Szwałkiewicz, przedstawiając kwestię wprowadzania
nowych wzorów zleceń na wyroby medyczne i środki pomocnicze wraz z e-potwierdzeniem (kopia jej listu do prezesa NFZ w załączeniu).
Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to
możliwe, pomoc w tej sprawie.
Z wyrazami szacunku
Jan Filip Libicki
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Oświadczenie złożone
przez senator Beatę Małecką-Liberę
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
W Wigilię 2019 r. na stronach sejmowych pojawił się niespodziewanie rządowy projekt ustawy okołobudżetowej, który zakłada, że nie będzie już finansowania leków 75+ z budżetu.
Ta informacja bardzo mocno mnie zaniepokoiła, gdyż darmowe leki 75+ były
głównym hasłem i obietnicą wyborczą PiS. W trakcie procedowania ustawy
w 2016 r. okazało się zresztą, że będą to nie wszystkie leki (początkowo tylko 84
preparaty) i nie dla wszystkich seniorów.
Obecna kwota dofinansowania z budżetu państwa to 860 milionów. Decyzją
ministra zdrowia refundację leków ma teraz pokryć Narodowy Fundusz
Zdrowia – czyli my wszyscy – ze składek zdrowotnych, a nie, jak było zakładane, z dodatkowych środków finansowych na zdrowie. Minister zdrowia w wielu
wystąpieniach mówi o znaczącym wzroście środków, jakimi dysponuje NFZ,
sugerując, że to sukces PiS. Jest to niesprawiedliwe stwierdzenie. Tak, budżet
NFZ wzrasta, ale za sprawą naszej pracy, większych zarobków i wzrostu składek. Nie zgadzam się, aby coraz więcej zadań, które powinny być finansowane
z budżetu państwa, przechodziło do NFZ i zmniejszało jego zasoby.
Jak obserwujemy plan rzeczowo-finansowy NFZ, to widzimy, że także tutaj
nastąpiły duże cięcia. Np. w 2019 r. NFZ wydał na programy lekowe 4 miliardy
424 miliony zł, a na chemioterapię – 1 miliard 566 milionów zł. W planie finansowym na 2020 r. zaplanowano na te cele o 0,5 miliarda mniej!
Polski system ochrony zdrowia jest w zapaści, zamykane są kolejne oddziały
szpitalne, brakuje kadr medycznych. Skraca się przewidywana długość życia,
mamy dużo gorsze wyniki leczenia niż sąsiedzi. Dlatego właśnie środki gromadzone w NFZ muszą być wydawane optymalnie, na świadczenia zdrowotne dla
obywateli, a wszelkie inne, równie potrzebne dziedziny, powinny być finansowane z budżetu państwa, tak jak dotychczas finansowane były leki 75+.
Niepokój budzi też dokładanie do NFZ nowych zadań, które mają być finansowane z naszych składek, jak np. finansowanie Agencji Badań Medycznych
w kwocie 300 milionów zł. Nie neguję potrzeby istnienia ABM, ale finansowanie
tej agencji powinno mieć inne, dodatkowe źródło (np. budżet nauki).
Potrzeby chorych onkologicznie są olbrzymie, dlatego okrawanie środków
NFZ na świadczenia zdrowotne, w tym na leczenie nowotworów, budzi sprzeciw.
Nie uspakaja także odpowiedź rzecznika Ministerstwa Zdrowia, który zapewnia seniorów, pacjentów 75+, że leki dla nich będą nadal bezpłatne, a środki
na nie pochodzić będą z funduszu zapasowego NFZ.
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Tak więc chcę zapytać, jakie konkretne świadczenia zostaną zredukowane w ramach obniżenia finansowania chemioterapii o 0,5 miliarda zł, a także
wskutek przekazania dodatkowych 860 milionów na leki 75+. Jaki efekt wydatkowania 300 milionów na ABM odczują chorzy tu i teraz, zwłaszcza w kontekście fatalnych wskaźników zdrowotnych i potrzeby natychmiastowych działań?
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Pająka
Oświadczenie skierowane do ministra finansów
Tadeusza Kościńskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwrócił się z prośbą o interwencję przedsiębiorca prowadzący stację paliw, w związku z wprowadzeniem ustawy o zmianie
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw z dnia 4
lipca 2019 r. Interwenient podkreśla, że w zgodnej opinii przedsiębiorców strefy
paliwowej nowelizacja przepisów dotyczących rejestracji sprzedaży przy pomocy kas, drukarek fiskalnych i co do zasady konieczności umieszczenia numeru
identyfikacji podatkowej na paragonie, do którego zostaje wystawiona faktura
VAT dla nabywcy prowadzącego działalność gospodarczą, nastręcza ogromny
problem poprzez brak możliwości wykluczenia błędu i możliwości dokonania
jego korekty. Oznacza to w praktyce, że na żadnym etapie wystawiania faktury
nie ma możliwości dokonania korekty niezamierzonej pomyłki w zakresie NIP
lub nazwy nabywcy. Tymczasem takowe pomyłki, wynikające ze zwykłej prozy
życia, zdarzają się nader często, kiedy to przy dokonywaniu rejestracji i wprowadzeniu danych nabywca pomyłkowo poda błędny NIP lub też sprzedawca
wprowadzi do systemu błędne dane. W przypadku błędnie wybranego nabywcy,
a w konsekwencji zapisania błędnego NIP na paragonie zabronione jest obecnie
dokonywanie korekt faktur i paragonów w zakresie zmiany NIP, co stwarza
znaczne komplikacje dla przedsiębiorców, co gorsza, kompletnie niepotrzebne.
Panie Ministrze, brak możliwości skorygowania danych w zakresie wprowadzonego NIP w przekonaniu środowiska, które interweniowało u mnie –
a po analizie przedmiotowych aktów prawnych czy nawet skrótowej informacji
działu prawnego PKN Orlen w tym zakresie, także w moim przekonaniu – jest
ogromnym problemem i stanowi znaczne utrudnienie w prowadzeniu działalności gospodarczej bez względu na jej skalę, zważywszy na to, że działalność
przedsiębiorstwa nie kończy się jedynie na wypełnianiu narzucanych kolejnych
obowiązków administracyjnych, które mogą ujemnie wpływać na kwoty podatków wpłacanych do budżetu państwa.
Niniejszym zwracam się do Pana Ministra o analizę wskazanego ustawodawstwa pod kątem uproszczenia pewnych zapisów, ze szczególnym uwzględnieniem
wprowadzenia możliwości korygowania danych NIP i nabywcy, które przez
zwykłą ludzką pomyłkę zostały błędnie wprowadzone do systemu, oraz przekazanie informacji o możliwych kierunkach działań w przedłożonej problematyce.
Z poważaniem
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do minister rodziny, pracy i polityki społecznej
Marleny Maląg
Szanowna Pani Minister!
W 2019 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości podjął bardzo pozytywną decyzję
o rozszerzeniu programu „500+”, przyznając świadczenie bez kryterium dochodowego także na pierwsze dziecko.
Proszę o udzielenie informacji dotyczącej realizacji programu „500+”
w 2019 r., tj. wskazanie, ile rodzin zostało objętych świadczeniem, ile dzieci,
środki w jakiej wysokości przekazano na jego realizację i jakie prognozy przewidywane są na rok obecny. Szczególnie prosiłbym o uwzględnienie danych
dotyczących gmin z byłego woj. wałbrzyskiego, tj. powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i miasta na prawach
powiatu – miasta Wałbrzycha.
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia
Łukasza Szumowskiego
Szanowny Panie Ministrze!
Proszę o informację dotyczącą realizacji programu „Leki 75+”, tj. o wskazanie, jak przebiegała realizacja programu. Chodzi mi zwłaszcza o liczbę beneficjentów, o leki podlegające refundacji w roku 2019 oraz o przekazanie prognozy
na rok bieżący. Prosiłbym o uwzględnienie danych dotyczących gmin z byłego
województwa wałbrzyskiego, tj. powiatów kłodzkiego, dzierżoniowskiego, ząbkowickiego, świdnickiego, wałbrzyskiego i miasta na prawach powiatu – miasta Wałbrzycha.
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Aleksandra Szweda
Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu,
głównego geologa kraju Piotra Dziadzia
Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana z ponowną prośbą o pochylenie się nad kwestią budowy kopalni węgla koksującego w rejonie Nowej Rudy. Według otrzymanych
i skompletowanych informacji wszelkie działania zmierzające do zainicjowania
działalności kopalni trwają nieprzerwalnie od 2011 r. Dzięki dwóm konferencjom gospodarczym zorganizowanym na najwyższym poziomie sprawą zainteresował się australijski inwestor reprezentujący grupę kapitałową „Balamara”.
W następstwie tego w 2013 r. inwestor poprzez utworzoną w Katowicach spółkę
do realizacji projektu pod nazwą „Nowa Ruda Węgiel Koksujący” uzyskał koncesję pozwalającą na odwierty geologiczne w Ludwikowicach Śląskich. Ponadto
zaangażował się w projekt kapitałowy, a w ubiegłym roku otrzymał pozytywną decyzję środowiskową i niezwłocznie wystąpił do Ministerstwa Środowiska
o uzyskanie koncesji pozwalającej na wydobycie węgla, motywując ją uzyskaniem kompletu prawomocnej dokumentacji. Wniosek ten został jednak oddalony ze względu na braki formalne. Następnie spółka Coal Holding uzyskała
ponownie umowę na korzystanie z informacji geologicznej i w dniu 28 maja
2019 r. ponownie złożono wniosek koncesyjny, który do chwili obecnej nie został rozpatrzony.
W związku z powyższym powtórnie zwracam się do Pana Ministra z prośbą
o udzielenie informacji, na jakim etapie znajduje się opisana sprawa, która jest
bardzo ważna dla naszego regionu.
Z poważaniem
Aleksander Szwed
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Oświadczenie złożone
przez senatora Józefa Zająca
Oświadczenie skierowane do minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Minister!
W nawiązaniu do kierowanych do mojego biura senatorskiego pytań dotyczących przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz.U. 2015 r., poz. 1422 z późn.zm.), tj. zapisów §245: „Klatki schodowe
przeznaczone do ewakuacji ze strefy pożarowej: 1) ZL II w budynku niskim (N),
2) ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V w budynku średniowysokim (SW), 3) PM o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500 MJ/m 2 lub zawierającej pomieszczenie
zagrożone wybuchem w budynku niskim (N) bądź średniowysokim (SW) – powinny być obudowane i zamykane drzwiami dymoszczelnymi oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu,
uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu”, uprzejmie
proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Czy wymóg stosowania drzwi dymoszczelnych dotyczy w tym przypadku
wyłącznie klatek schodowych obudowanych i oddymianych, w stosunku do których nie stawia się wymagań w zakresie klasy odporności ogniowej dla drzwi
do klatek schodowych?
Czy wymóg ten nie dotyczy drzwi do klatek schodowych stanowiących koniec
pomiaru długości dojścia ewakuacyjnego, zgodnie z zapisami §256 ust. 2: „Za
równorzędne wyjściu do innej strefy pożarowej, o którym mowa w ust. 1, uważa
się wyjście do obudowanej klatki schodowej, zamykanej drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej E I 30, wyposażonej w urządzenia zapobiegające
zadymieniu lub służące do usuwania dymu”?
Brak jednoznacznej interpretacji w tym zakresie powoduje, że projektanci i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz organy
Państwowej Straży Pożarnej często projektują lub wymagają zaprojektowania
i wykonania drzwi dymoszczelnych również w przypadkach określonych w §256
ust. 2, co np. przy zastosowaniu w klatkach schodowych systemów zapobiegających zadymieniu jest technicznie nieuzasadnione, a w przypadku obiektów
istniejących może prowadzić do stwierdzenia przez organy Państwowej Straży
Pożarnej uznania obiektu za zagrażający życiu (na podstawie §16 ust. 1 pkt 4
i 5 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów), a co się z tym wiąże, koniecznością wymiany w całym kraju drzwi przeciwpożarowych na drzwi przeciwpożarowe spełniające wymagania w zakresie
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dymoszczelności, co wydaje się ekonomicznie nieuzasadnione i nieadekwatne
do stopnia poprawy bezpieczeństwa pożarowego tych obiektów.
Józef Zając
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Oświadczenie złożone
przez senatora Józefa Zająca
Oświadczenie skierowane do minister rozwoju
Jadwigi Emilewicz
Szanowna Pani Minister!
W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez organizacje zajmujące się
zarządzaniem bezpieczeństwem pożarowym, dotyczącymi przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: DzU z 2015 r.
poz. 1422 z późn. zmianami), tj. zapisów §237 ust. 8 i 9 (ust. 8: „Przejście, o którym
mowa w ust. 1, nie powinno prowadzić łącznie przez więcej niż trzy pomieszczenia”; ust. 9: „Ścianek działowych oddzielających od siebie pomieszczenia,
dla których określa się łącznie długość przejścia ewakuacyjnego, nie dotyczą
wymagania określone w §216 ust. 1”) uprzejmie proszę o odpowiedź na pytanie,
czy prawidłowe jest przyjęcie, że przedmiotowe zwolnienie odnośnie do klasy
odporności ogniowej ścian (ścianek działowych) dotyczy nie tylko ścian pomieszczeń połączonych ze sobą otworem zamykanym drzwiami, lecz wszystkich ścian
działowych (wewnętrznych) pomieszczeń w lokalu/ obszarze, gdzie ewakuacja
definiowana jest na zasadzie przejścia ewakuacyjnego przez nie więcej niż trzy
pomieszczenia.
Brak jednoznacznej interpretacji w tym zakresie powoduje, że projektanci
i rzeczoznawcy ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz organy Państwowej
Straży Pożarnej często w celu wykonania ścian wewnętrznych bez wymagań
w zakresie klasy odporności ogniowej projektują lub wymagają zaprojektowania
dodatkowych otworów łączących ze sobą pomieszczenia, połączone pomieszczeniem pośrednim, np. sekretariatem.
Dodatkowe otwory nie spełniają żadnej funkcji w obiektach, projektowane
są i wykonywane w celu formalnego spełnienia wymagań przepisów, co pogarsza warunki ochrony przeciwpożarowej budynków (ułatwia rozprzestrzenianie
się pożaru do sąsiednich pomieszczeń), jak również powoduje nieuzasadniony
wzrost kosztów aranżacji przestrzeni w budynkach.
Józef Zając
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Oświadczenie złożone
przez senatora Józefa Zająca
Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji
Mariusza Kamińskiego
Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do kierowanych do mojego biura senatorskiego pytań dotyczących przepisów MSWiA, tj. rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych
i administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 109, poz. 719), a w szczególności zapisu w §2
ust. 2 pkt 1: „Ilekroć w rozporządzeniu użyto określeń dotyczących: 1) budynków
– należy rozumieć przez to, że są to określenia zawarte w §3 pkt 4–6, 8 oraz §209
ust. 1 przepisów techniczno-budowlanych”, tj. rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2015
poz. 1422), uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
1. Jeżeli rozporządzenie MSWiA odnosi się w wyżej zacytowanym zapisie do
rozporządzenia ministra infrastruktury („przepisów techniczno-budowlanych”)
w zakresie mówiącym o definicji budynków, to czy można zgodnie z tym zapisem odnosić wymagania rozporządzenia MSWiA również do części budynków
stanowiących odrębne strefy pożarowe?
2. Czy w świetle powyższego zasadne jest wymaganie przez organy
Państwowej Straży Pożarnej wyposażania w systemy sygnalizacji pożarowej
(SSP), dźwiękowe systemy ostrzegawcze (DSO) czy stałe urządzenia gaśnicze
całych budynków, a nie np. części budynków o określonej funkcji, będące odrębnymi strefami pożarowymi?
3. Czy dla różnych części tego samego budynku będących odrębnymi strefami
pożarowymi, a różniących się wysokością, posadowionych na wspólnej płycie
garażowej można przyjąć odrębne wymagania wynikające z przepisu MSWiA,
tj. np. wyposażyć w system DSO i SSP tylko część wysoką budynku?
Józef Zając

3. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.

Treść
3. posiedzenia Senatu w dniach 15, 16 i 17 stycznia 2020 r.

(Obrady w dniu 15 stycznia)
Otwarcie posiedzenia
Projekt porządku obrad
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Głosowanie nr 1 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 6
Zatwierdzenie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw
Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Gabriela Morawska-Stanecka ���������������������������������������� 7
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Pociej
13
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  15
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  17
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator Kazimierz Michał Ujazdowski  .  .  .  .  .  .  .  . 17
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  18
senator Kazimierz Michał Ujazdowski  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 19
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  19
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  19
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 21
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  21
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 22
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  22
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 23
senator Wiesław Dobkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  23
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  24
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  25
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  26
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  27
senator Sławomir Rybicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  28

senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  28
senator Wadim Tyszkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  30
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 30
senator Bogusława Orzechowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  31
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  31
senator Bogusława Orzechowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  32
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  32
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  33
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  34
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  36
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  37
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  38
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  39
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  40
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  40
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  41
senator Barbara Zdrojewska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Barbara Zdrojewska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
senator Antoni Mężydło  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 42
senator Antoni Mężydło  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 44
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  44
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  45
senator Ewa Matecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  45
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  46
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 46
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 47
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  47
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  48
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 49
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  50
senator Jolanta Hibner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 51
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senator Jolanta Hibner  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  51
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  52
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  52
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 53
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  53
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 54
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  54
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  55
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  56
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 57
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  58
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Marcin Bosacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 58
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  59
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  59
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  60
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  60
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  61
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Jan Filip Libicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  62
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  62
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  63
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  64
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 64
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  64
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Wystąpienie przedstawiciela rządu
minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  65
minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  72
Zapytania i odpowiedzi
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  73
minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
minister sprawiedliwości
Zbigniew Ziobro  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  74
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  76
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  77
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
Wznowienie obrad
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  78
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
– Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  79
senator Lidia Staroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  82

senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  83
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  84
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  85
senator Antoni Mężydło  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  86
senator Jan Filip Libicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  87
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  88
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  89
senator Jacek Bury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  90
senator Michał Seweryński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Wznowienie obrad
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  92
Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  93
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  94
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  95
senator Janusz Pęcherz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  96
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  97
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
Zapytania i odpowiedzi
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  99
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  100
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 100
senator Janusz Gromek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 101
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sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Halina Bieda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

101
102
103
104
104
105
105
105
106
107
107
108

sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  109
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Ryszard Bober  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 110
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
sekretarz stanu
w Ministerstwie Klimatu
Ireneusz Zyska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 111
Otwarcie dyskusji
senator Janusz Pęcherz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .112
senator Zygmunt Frankiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 113
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .114
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 116
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 117
Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 16 stycznia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 8. porządku obrad: informacja Prezesa Rady Ministrów na temat stanu polskiego hutnictwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji w krakowskim oddziale
ArcelorMittal, polityki celnej oraz planów rządu mających na celu powstrzymanie upadku branży w Polsce
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 127
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Adam Szejnfeld  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 129
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .131

podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .133
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
senator Jarosław Rusiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  134
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
senator Jacek Bury  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 137
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Magdalena Kochan  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
senator Marcin Bosacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Marcin Bosacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 141
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podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
senator Antoni Mężydło  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 143
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  144
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Stanisław Lamczyk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
senator Wojciech Piecha  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  145
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  146
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Rozwoju
Krzysztof Mazur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 148
Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  148
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 150
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .151
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 152
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
Zapytania i odpowiedzi
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 153
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .153
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 154
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  154

senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  .  .  .  .  .  .  154
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .155
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  .  .  .  .  .  .  .155
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .155
senator Jerzy Fedorowicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  156
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 157
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .157
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .158
senator Janusz Gromek  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 158
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 159
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Anna Dalkowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .159
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Paweł Arndt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Aktywów Państwowych
Adam Gawęda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .161
Zapytania i odpowiedzi
senator Ryszard Świlski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .161
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Aktywów Państwowych
Adam Gawęda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Stanisław Ożóg  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 162
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Aktywów Państwowych
Adam Gawęda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  162
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
sekretarz stanu
w Ministerstwie
Aktywów Państwowych
Adam Gawęda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. 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
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Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych
senator sprawozdawca
Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  164
Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  165
Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 166
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .167
senator Paweł Arndt  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 167
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 168
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  .  .  .  .  .  .  169
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 169
podsekretarz stanu
w Ministerstwie Finansów
Jan Sarnowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Wystąpienie prezesa Sądu Najwyższego
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 170
Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .181
senator Bogdan Zdrojewski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .181
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 181
senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska  .  .  .  .  .  .  .185
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 185
senator Kazimierz Kleina  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 188
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  190
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 190
senator Kazimierz Michał Ujazdowski  .  .  .  .  .  .  . 191
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 192
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 193
prezes Sądu Najwyższego

Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 195
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 197
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 198
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 199
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
senator Józef Łyczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 200
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 201
senator Lidia Staroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 202
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 204
senator Wadim Tyszkiewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  204
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
senator Lidia Staroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 205
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 206
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 207
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  208
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 208
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  209
prezes Sądu Najwyższego
Stanisław Zabłocki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 209
Wystąpienie wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego
wiceprezes
Naczelnego Sądu Administracyjnego
Janusz Drachal  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 210
Wystąpienie rzecznika praw obywatelskich
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 216
Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 222
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 222
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  223
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 224
senator Marcin Bosacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 225
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  226
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 226
senator Władysław Komarnicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  227
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 227
senator Krzysztof Brejza  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  228
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Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

228
230
230
231
231
231
231

senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Leszek Czarnobaj  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

231
231
232
232
233
234
235

(Obrady w dniu 17 stycznia)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały wyrażającej solidarność z narodem australijskim
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Marcin Bosacki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Podjęcie uchwały
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Zapytania i odpowiedzi (cd.)
senator Marek Komorowski. .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Rafał Ambrozik  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
rzecznik praw obywatelskich
Adam Bodnar  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Otwarcie dyskusji
senator Michał Kamiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Aleksander Pociej  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Klich  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Bogdan Borusewicz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Filip Libicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Michał Seweryński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  . 
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Kazimierz Michał Ujazdowski  .  .  .  .  .  .  .
senator Lidia Staroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Bogusława Orzechowska  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

236

237

238
238
238
239
239
240
240
240
242
243
245
246
247
248
250
251
252
255
256
258
259
261
261
262
263
264

senator Lidia Staroń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Komorowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Krzysztof Mróz  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Borowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Kazimierz Michał Ujazdowski  .  .  .  .  .  .  .
senator Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Sprawiedliwości
Sebastian Kaleta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawy o Sądzie
Najwyższym oraz niektórych innych ustaw (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
senator sprawozdawca
Marek Pęk  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Głosowanie nr 3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Podjęcie uchwały
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Józef Łyczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
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sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Zapytania i odpowiedzi
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Ewa Gawęda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jan Filip Libicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Beniamin Godyla  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Wcisła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 
senator Mariusz Gromko  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi

290
291

291
292

292
293

294
295

295
296

296
297

297
298

298
299

299
299
299

300
301

301
302

302
303

Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  303
Otwarcie dyskusji
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  304
senator Alicja Chybicka . . . . . . . . . . . . . . . . 306
senator Jan Filip Libicki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  307
senator Krzysztof Kwiatkowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  308
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  309
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 310
senator Jerzy Chróścikowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 311
senator Ryszard Bober  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  312
Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .313
senator Stanisław Gawłowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .315
sekretarz stanu
w Ministerstwie Rolnictwa
i Rozwoju Wsi
Szymon Giżyński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Dnia
Nauki Polskiej
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  316
Otwarcie dyskusji
senator Kazimierz Wiatr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .317
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .318
senator Józef Zając  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 319
senator Joanna Sekuła  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 319
senator Kazimierz Wiatr  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  320
Zamknięcie dyskusji
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Halina Bieda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  321
Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 321
senator Halina Bieda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  323
Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
senator sprawozdawca
Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  324
Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 324
senator Gabriela Morawska-Stanecka  .  .  .  .  .  .  .  324
Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 325
senator Wojciech Konieczny  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  326
Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii
Europejskiej
Komunikaty
senator Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327
Komunikaty
Wznowienie obrad
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Punkt 13. porządku obrad: zmiany w składzie komisji
senackich
Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki
i Spraw Senatorskich
senator sprawozdawca
Krzysztof Słoń  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  327
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 328
Podjęcie uchwały
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (cd.)
Głosowanie nr 5������������������������������������������������������������������� 328
Podjęcie uchwały
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych (cd.)
Głosowanie nr 6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 328
Podjęcie uchwały
Punkt 4. 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 (cd.)
Głosowanie nr 7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  329
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329
Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi oraz Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Józef Łyczak  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 329
senator Jadwiga Rotnicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 329
Głosowanie nr 9 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  329
Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy
o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (cd.)
Sprawozdanie Komisji Środowiska
senator sprawozdawca
Zdzisław Pupa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330
Głosowanie nr 10  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330
Głosowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
Głosowanie nr 12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
Głosowanie nr 13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 330
Podjęcie uchwały
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o ustanowieniu Dnia
Nauki Polskiej (cd.)
Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca
Danuta Jazłowiecka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  330
Głosowanie nr 14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331
Głosowanie nr 15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331
Głosowanie nr 16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .331
Głosowanie nr 17  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Podjęcie uchwały
Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w 75. rocznicę Tragedii Górnośląskiej (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca
Halina Bieda  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Głosowanie nr 18 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Głosowanie nr 19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Głosowanie nr 20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  332
Głosowanie nr 21 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  333

Podjęcie uchwały
Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu
uchwały w sprawie słów Prezydenta Federacji Rosyjskiej (cd.)
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej
oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej
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