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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (cd.) 
(druk senacki nr 962, druki sejmowe nr 3338, 3514 i 3514-A).



(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Michał 
Seweryński)

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dobry wieczór państwu.
Otwieram posiedzenie senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji.
Witam panów senatorów, naszych gości, pana mini-

stra Jerzego Kozdronia reprezentującego Ministerstwo 
Sprawiedliwości, a właściwie cały rząd, oraz pana Jacka 
Trelę, wiceprezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Witam 
wszystkie osoby towarzyszące panu ministrowi oraz 
wszystkie zaproszone osoby reprezentujące instytucje, 
urzędy i organizacje pozarządowe.

Kontynuujemy posiedzenie.
Przypominam, że ostatnio, przed kilkoma dniami, 

przerwaliśmy obrady, ponieważ zostało zgłoszonych wie-
le poprawek. Należało je uzgodnić i ostatecznie zredago-
wać, by można było je ostateczne rozważyć i poddać pod 
głosowanie.

Dzisiaj poprawki znajdują się w zestawieniu, wszyscy 
je otrzymali. Mam taką propozycję: najpierw poproszę pana 
ministra, żeby zechciał wypowiedzieć się jako pierwszy, 
a dalszy przebieg…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie! Chcę przedłożyć bardzo ważną 

propozycję, która może spowodować, że wyjdziemy stąd 
przed północą.

(Głos z sali: O!)
Tak. Propozycja jest taka: pani legislator, która wzięła 

na siebie trud uporządkowania tych poprawek – a przy-
pomnę, że autorów było wielu – będzie przedstawiać po 
kolei każdą poprawkę. Po przedstawieniu danej poprawki 
będę pytał pana ministra, czy ma do niej jakąś uwagę. 
Właściwie wszystkie inne osoby już się wypowiedziały, 
odbyła się już merytoryczna dyskusja na ten temat. Jeżeli 
ktoś miałby nieodpartą potrzebę, żeby jeszcze raz zabrać 
głos, to oczywiście będzie mógł coś dodać, ale w zasa-
dzie ta część posiedzenia będzie poświęcona ostatecznemu 
wyselekcjonowaniu poprawek. Potem poddamy je pod 
głosowanie.

Czy taka formuła posiedzenia odpowiada panom se-
natorom?

(Głos z sali: Tak.)
Skoro tak, to przystępujemy do referowania poprawek.

Przypominam, że jeżeli pan minister będzie miał jakieś 
uwagi, to po przedstawieniu treści poprawki w każdym 
momencie będzie mógł ingerować, a jeżeli nie będzie miał 
uwag, to nie będzie takiej potrzeby.

Pani Legislator, oddaję pani głos.
Bardzo proszę.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo!
Pierwsze dwie poprawki dotyczą art. 3 ust. 1 pkt 4. 

Chodzi o postanowienie związane ze sporządzaniem pro-
jektu pisma wszczynającego postępowanie sądowe lub są-
dowoadministracyjne. Są dwie propozycje, jedna wyklucza 
drugą. Pierwsza jest taka, aby w ogóle nie było tej usługi 
w ramach nieodpłatnej pomocy prawnej. Jak mówię, pro-
pozycja ta jest zamieszczona w zestawieniu jako pierwsza. 
Druga propozycja jest taka, aby projekt pisma mógł sporzą-
dzić tylko i wyłącznie adwokat lub radca prawny.

Przewodniczący Michał Seweryński:
W tym momencie pozwolę sobie na zabranie głosu, 

ponieważ jestem autorem tej drugiej poprawki. Wydaje się, 
że odpowiada ona istocie rzeczy. Jak pamiętam, pierwsza 
krytyka przepisu była związana z tym, że wszyscy mieli 
prawo sporządzać takie pismo. Jeżeli ograniczymy krąg 
uprawnionych do tych, którzy mają kompetencje prawne 
i procesowe do występowania w sądzie, to będzie to chyba 
zgodne z istotą rzeczy. Chodzi o to, żeby pismo mogły spo-
rządzać osoby, które normalnie mogą występować w sądzie 
i wszczynać postępowania. To jest uzasadnienie dla drugiej 
wersji poprawki.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W imieniu rządu oświadczam, że my obstajemy przy do-

tychczasowym brzmieniu pktu 4 w ust. 1, ponieważ boimy 
się, że w przypadku przyjęcia innego brzmienia powstaną 
dwa standardy: będą lepsi i gorsi prawnicy. Chcielibyśmy 
tego uniknąć w tej ustawie.

(Początek posiedzenia o godzinie 20 minut 02)
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(Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela: 
Mogę?)

Proszę bardzo.

Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
Jacek Trela:
Adwokat Jacek Trela, wiceprezes Naczelnej Rady 

Adwokackiej.
Panie Przewodniczący, dodałbym jeszcze jeden argu-

ment do tej argumentacji, która przemawia za poprawką 
pana senatora Rulewskiego, chociaż rozumiem inten-
cję pana przewodniczącego jako autora kontrpoprawki. 
Sporządzenie pierwszego pisma procesowego w sprawie, 
czyli pozwu, może zajmować dużo czasu. Pamiętamy 
o tym, że dyżury mają trwać cztery godziny. Ten czas 
może nie wystarczyć na przygotowanie takiego pisma, 
dlatego że oczywiście wymaga to zapoznania się z mate-
rią sprawy. Będzie to blokowało punkt pomocy prawnej 
i uniemożliwiało innym oczekującym uzyskanie pomocy 
prawnej. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę państwa, są dwie poprawki. Obaj autorzy pod-

trzymują swoje poprawki – ja podtrzymuję, pan senator pod-
trzymuje – więc będziemy głosować nad nimi po kolei.

Pierwsza poprawka w ogóle wyłącza sporządzanie 
pierwszych pism procesowych z zakresu nieodpłatnej po-
mocy prawnej.

Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)
Kto jest przeciw? (1)
Kto się wstrzymał? (3)
Druga poprawka musi być poddana pod osobne gło-

sowanie.
(Senator Jan Rulewski: Pierwsza jest dalej idąca.)

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Pierwsza uzyskała poparcie 3 senatorów, 1 senator był 

przeciwko.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobrze. Nikt nie wnosi o reasumpcję?
Ja byłem w błędzie. To ja wnoszę o reasumpcję, bo 

myślałem, że będziemy głosować nad obiema poprawkami 
niezależnie od wyniku. Skoro nie ma przeszkód, to powtó-
rzymy głosowanie, ponieważ – jak mówię – myliłem się co 
do procedury głosowania nad tymi poprawkami.

Pozwalam sobie jeszcze raz poddać je pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki o wyłączeniu sporzą-

dzania pierwszych pism procesowych z zakresu nieodpłat-
nej pomocy prawnej? (4)

Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (0)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze!
W ustawie zostały ustanowione dwa standardy, ponie-

waż są dwa reżimy: jeżeli chodzi o pomoc prawną reali-
zowaną przez gminy bądź powiaty, to wyznaczani są tylko 
i wyłącznie adwokaci oraz radcy prawni, jeżeli zaś chodzi 
o pomoc realizowaną przez organizacje pozarządowe, to 
dopisano, że mogą być wyznaczani właśnie ci nieszczęśni 
ludzie, którzy zdali egzamin magisterski i mają trzy lata 
praktyki. Ten projekt wprowadził dwa standardy, dlatego 
myślę, że nie ma sensu mówić o dwóch standardach. Ja 
optowałbym za propozycją pana senatora Rulewskiego 
i tą pierwszą poprawką, ponieważ kwestia sporządzania 
pierwszego pisma procesowego została już uregulowana. 
Można zwrócić się w tym zakresie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
…Do sądu. W związku z tym uważam, że utrzymanie 

dwóch różnych metod podejścia do pierwszego pisma pro-
cesowego wprowadzi jakąś kakofonię.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Pan sędzia Żurek. Proszę bardzo.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
Krajowa Rada Sądownictwa, sędzia Waldemar Żurek.
Proszę państwa, gdy tak się temu przyglądam, to ro-

zumiem intencję rządu, który chce poszerzyć krąg upraw-
nionych, dać szansę młodym ludziom. Zwróćcie jednak 
państwo uwagę na to, że ostatnio zmieniły się przepisy 
dotyczące prekluzji. Prawnicy cywiliści wiedzą, o co cho-
dzi. Jeżeli podczas procesu w odpowiednim momencie nie 
powołamy dowodów, to przegramy.

Pierwsze pismo procesowe to także pozew. Naprawdę 
czasem nawet wytrawny prawnik łapie się na tym, że nagle 
zauważa to, że tę bardzo rygorystyczną prekluzję prze-
szczepiono z postępowania gospodarczego, które zostało 
zlikwidowane, do postępowania cywilnego. Dlatego mu-
simy działać bardzo ostrożnie. Naprawdę wolałbym, żeby 
pierwsze pismo procesowe – w postępowaniu cywilnym 
oczywiście może być nim pozew – sporządzał prawnik, 
który ma dobre wykształcenie. Inny prawnik może starać 
się działać dla strony dobrze, a wyjdzie źle. Jeśli nie powoła 
dowodów w odpowiednim czasie, będą one sprekludowane 
i po prostu sprawa będzie przegrana. Dlatego powinniśmy 
działać z naprawdę dużą ostrożnością.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Sędzio, rozumiem wypowiedź.
Jeżeli nie ma innych głosów…
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Przewodniczący Michał Seweryński:

Czy pan senator Rulewski podtrzymuje poprawkę? 
Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Tak. Oczywiście podtrzymuję ją. Uzasadniam to tak: 
ze znanych mi innych praktyk wynika, że żadne tego typu 
świadczenia nie są objęte stawkami VAT – na przykład 
w art. 46 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej – wobec 
tego w tym przypadku mielibyśmy do czynienia z dys-
kryminacją.

Poza tym jeśli ustąpimy w przypadku tej poprawki – 
bo nie jest to gardłowa sprawa – to nielogiczny, jak gdyby 
niespójny będzie art. 28, w którym jest mowa o tym, że 
przeznacza się na tę pomoc środki obciążone VAT, w grun-
cie rzeczy część tych środków będzie zmniejszona o 23%. 
Czyli na przykład założenie, że w 2016 r. 183 miliony zł 
zostaną przeznaczone z budżetu na tę pomoc, nie będzie 
prawdą. Od tej kwoty trzeba odjąć VAT.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Rozumiemy.
Czy pan minister zgłasza jakieś uwagi?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:

Tak. Nie zgadzamy się z tą poprawką, ponieważ jest ona 
sprzeczna z prawem wspólnotowym. Z całym szacunkiem, 
jakim darzę pana senatora Rulewskiego, muszę powie-
dzieć, że senator nie ma racji. Nie można mylić pomocy 
społecznej z wynagrodzeniem za usługi prawne uzyskiwa-
nym przez profesjonalnych prawników. Wynagrodzenia 
za wszystkie usługi prawne są opodatkowane, nie ma od 
tego wyjątku. Prosiłbym, żeby główny specjalista do spraw 
VAT z Ministerstwa Finansów zabrał głos w tej sprawie, 
ponieważ jest on fachowcem w tym zakresie.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Udzielę jeszcze głosu pani, która jest fachowcem 
w Ministerstwie Finansów.

Bardzo proszę o krótką wypowiedź.

Główny Specjalista w Wydziale Podatku 
od Towarów i Usług II w Departamencie 
Podatku od Towarów i Usług 
w Ministerstwie Finansów 
Ewa Adamowicz:

Dzień dobry państwu.
Ewa Adamowicz, główny specjalista w Departamencie 

Podatku od Towaru i Usług w Ministerstwie Finansów.

Poprawka została przyjęta.
Przechodzimy do omawiania poprawki trzeciej, tak?
(Senator Jan Rulewski: Jest to poprawka Biura 

Legislacyjnego.)

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak. Jest to propozycja Biura Legislacyjnego. Chodzi 

o to, aby skreślić ust. 3 w art. 3 ze względu na to, że wpro-
wadza on sporo wątpliwości i nie jest w pełni zgodny 
z zasadami legislacji, chodzi o umiejscowienie przepisów 
w tym akcie normatywnym.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Zgadzamy się.
(Brak nagrania)

Senator Aleksander Pociej:
Panie Przewodniczący, mam jedno pytanie.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Poprawkę zgłosił pan senator Rulewski…
(Senator Jan Rulewski: Nie.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Chodzi o poprzednią, pierwszą poprawkę.
(Senator Jan Rulewski: A, tak.)
Podpisuję się pod tym, ja też to zgłaszałem, tak że… 

Dziękuję. 
(Senator Jan Rulewski: Ja uważam, że jest to bardzo…)
(Brak nagrania)

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Poprawka czwarta jest propozycją senatora Rulewskiego. 

Chodzi o kwestię wyłączenia opodatkowania podatkiem 
VAT. Od razu muszę zastrzec, że w jednym z pism, które 
wcześniej zostały przekazane na ręce marszałka Senatu 
– chodzi o pismo ministra sprawiedliwości z dnia 3 lipca 
2015 r. – znalazło się zastrzeżenie wskazujące na to, że 
zgodnie z dyrektywą unijną nie możemy wyłączyć podatku 
VAT w przypadku nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Senator Jan Rulewski:
Oczywiście, czyta pan w moich myślach. Chciałbym 

odpowiedzieć na zarzut ministerstwa. Z całym szacunkiem 
dla prawa europejskiego, chciałbym stwierdzić, że świad-
czenia te będą dostępne na rynku reglamentowanym, ściśle 
określonym, zarówno jeśli chodzi o kwoty, jak i wymagania. 
Nie jest to zatem normalny rynek udzielania porad, to nie 
jest ten rynek, o który nam chodzi. Jest tu określona kwota, 
notabene może to nie być wykonane, jest też określone, za 
ile ma być wykonana ta usługa. Takie są różnice.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z panów senatorów chce się wypo-

wiedzieć?
Skoro nie, to poddaję pod głosowanie poprawkę pana 

senatora Rulewskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (3)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
(Senator Jan Rulewski: Czyli razem z panem przewod-

niczącym zgłosimy wniosek mniejszości.)
Można odnotować, że zgłaszamy wniosek mniejszości.
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do omawiania poprawki piątej, jest to 

poprawka pana senatora Rulewskiego.
Bardzo proszę o referat.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Kolejna poprawka. Tak naprawdę przechodzimy do 

zagadnienia dotyczącego tego, kto może być beneficjentem 
nieodpłatnej pomocy prawnej.

Pierwsza poprawka dotyczy zastrzeżenia we wpro-
wadzeniu do wyliczenia, że chodzi tylko i wyłącznie 
o osoby mające miejsce zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub mieszkające i mające prawo 
stałego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej.

Muszę jednak zastrzec, że w innych ustawach kryterium 
zamieszkania i posiadania praw związanych z pobytem na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest sformułowane 
inaczej. W tym przypadku znowu możemy narazić się na 
to, że zostanie postawiony zarzut nierównego traktowania 
oraz niespójności pomiędzy poszczególnymi ustawami. 
Będzie to wyraźne między innymi w przypadku ustawy 
o pomocy społecznej.

Przewodniczący Michał Seweryński:
To uzasadnienie nie jest dla mnie zupełnie jasne. Zmierza 

pani w tym kierunku, że ograniczenie kręgu beneficjentów 
do osób mieszkających na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej byłoby za daleko idące, tak? O to chodzi?

(Senator Jan Rulewski: Co na to ministerstwo, rząd?)

Najpierw chciałabym wyjaśnić, że usługi świadczo-
ne przez osoby udzielające pomocy prawnej na zasadach 
przewidzianych w projektowanej ustawie powinny być i są 
opodatkowane podatkiem od towarów i usług, tak samo jak 
wszelkie inne usługi odpłatne o takim charakterze.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Te są nieodpłatne.)
Właśnie. Kwestia odpłatności w przypadku usług świad-

czonych… Usługa pomocy prawnej będzie odpłatna, jeżeli 
udzielający pomocy otrzyma wynagrodzenie, a będzie tak 
w przypadku udzielania pomocy zgodnie z zasadami prze-
widzianymi w tej ustawie.

(Głos z sali: Od państwa, a nie od strony.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
(Główny Specjalista w Wydziale Podatku od Towarów 

i Usług II w Departamencie Podatku od Towarów 
i Usług w Ministerstwie Finansów Ewa Adamowicz: Tak. 
Rozumiem, że…)

Znamy pani stanowisko.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Przyjmuję to wytłumaczenie. Rozumiem, że nie dotyczy 

to usługi polegającej na udzieleniu pomocy, tylko…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tylko wcześniej, pomiędzy…
Dobrze by było, bo parę dni temu był u nas ktoś inny 

z Ministerstwa Finansów i głęboko nas zapewniał, patrząc 
nam w oczy, że w tym przypadku VAT w ogóle nie wchodzi 
w rachubę.

(Głos z sali: Podatek dochodowy.)
(Głos z sali: Ale od dochodu…)
Nie. Była dyskusja na temat VAT. Mówiono, że w ogóle 

nie musimy wstawiać…
(Senator Jan Rulewski: Jedno zdanie.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Senatorze, wiem, co chce pan powiedzieć. 

Wyartykułuję to jeszcze mocniej. Zaraz udzielę panu głosu.
(Senator Jan Rulewski: Aha. Bardzo proszę.)
Nie zapominajmy, że ten rodzaj bezpłatnej pomocy 

prawnej jest formą pomocy społecznej. Podstawowe kryte-
ria, jakie trzeba spełniać, są takie jak w przypadku udziela-
nia pomocy społecznej. To po pierwsze. Po drugie – jak się 
okaże – kolejne poprawki, które wnoszę, dotyczą głębokiej 
modyfikacji sposobu udzielania porady, bezpłatnej pomocy 
prawnej. Jeżeli moja poprawka zostanie przyjęta, to wyko-
nywanie przepisu może być sprowadzane do tego, że nie 
będzie się zawierać żadnej umowy z nikim z zewnątrz. 
Takiej pomocy jak porada prawna będzie udzielał ośrodek 
poprzez pracowników. Starosta ma obowiązek zorganizo-
wać taki ośrodek, jest to zadanie zlecone z zakresu admi-
nistracji państwa. A więc forma udzielania tej pomocy też 
jeszcze nie jest pewna. Mówię o tym jako dyskutant, jest 
to mój głos w tej sprawie.

Teraz proszę pana senatora o zabranie głosu.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 
Kozdroń: Chodzi o osoby mające miejsce stałego pobytu, 
zwykłego czy…)

Miejsce stałego pobytu. Jest prawo stałego pobytu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: Zwykłego.)
Zwykłego pobytu.
(Głos z sali: Sformułowanie „miejsce stałego pobytu” 

oznacza jeszcze coś innego.)
Tak.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
W takim razie z tą poprawką pani…

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Czy w związku z tym moglibyśmy dopracować tę po-
prawkę i zgłosić ją w trakcie posiedzenia?

(Senator Jan Rulewski: Tak jest.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę bardzo, przechodzimy do omawiania poprawki 

szóstej.
Jest to moja poprawka dotycząca art. 4. Zamiast pani 

legislator ja wytłumaczę, o co tu chodzi. Chodzi o to, 
żeby…

(Rozmowy na sali)
Panowie Senatorowie!
Chciałbym uściślić warunki, od których zależy moż-

liwość korzystania z pomocy społecznej udzielanej przez 
ośrodek nieodpłatnych porad prawnych. Proponuję, żeby 
miały do niej prawo, po pierwsze, osoby korzystające z po-
mocy społecznej udzielanej przez ośrodek pomocy, po 
drugie, osoby pobierające najniższą emeryturę lub rentę 
samotnie prowadzące gospodarstwo domowe – przypomnę, 
że łatwo to zweryfikować, bo jest ustawowe określenie 
wysokości najniższej emerytury i renty – a po trzecie… 
To byłby pkt 8 w zestawieniu poprawek, ale będzie to roz-
patrywane osobno, tak?

(Głos z sali: Tak.)
W takim razie teraz o tym nie mówię. Chodzi tylko o te 

dwa ograniczenia. W ten sposób poprawka precyzuje, jaki 
będzie krąg beneficjentów pomocy, a jednocześnie odpo-
wiada intencji projektodawcy ustawy. Innymi słowy, ma 
to być po prostu prawo ubogich, pomoc dla najuboższych. 
Musimy jakoś zobiektywizować kryteria ubóstwa.

Podczas dyskusji w naszej komisji nie raz przyjmo-
waliśmy – przypomnę na przykład dyskusję w sprawie 
bezpłatnych leków dla najuboższych, emerytów i renci-
stów, która zakończyła się naszym niepowodzeniem – że 
najniższa emerytura i najniższa renta są najniższymi do-
chodami świadczącymi o ubóstwie, a samodzielne, czyli 
samotne prowadzenie gospodarstwa, oznacza, że takiej 

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak. Kryteria te występują na przykład w ustawie o po-

mocy społecznej czy chociażby w ustawie o rencie socjal-
nej. Mówi się tam o osobach posiadających obywatelstwo 
polskie zamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej. Gdy jest mowa o innych osobach, pojawia się 
kryterium zamieszkiwania i posiadania zezwolenia na 
pobyt stały oraz karty rezydenta. Musiałabym dokładnie 
przytoczyć treść przepisu, który jest dość długi.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jest to poprawka 
ograniczająca krąg beneficjentów.)

Moim zdaniem ogranicza ona krąg beneficjentów, poza 
tym stosuje się w niej nie do końca prawidłową termi-
nologię.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Pan minister ma uwagi?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący, ja mam mieszane uczucia. Mam 

świadomość, że mówimy o miejscu zamieszkania na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej i o osobie mieszka-
jącej, mającej prawo stałego pobytu w Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wiem, że ostatnio używa się popularnego określe-
nia przejętego z prawa wspólnotowego. Mówi się o osobie, 
której miejsce zwykłego pobytu znajduje się na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej. W istocie rzeczy to określenie 
obejmuje wszystko, nie trzeba ustalać tego elementu ani-
mus, tylko ustala się stan faktyczny. Istotne jest to, że osoba 
mieszka, przebywa na terenie Rzeczypospolitej i ma prawo 
do bezpłatnej pomocy prawnej.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy pan senator chce to uzupełnić?

Senator Jan Rulewski:
Jestem w stanie pójść tropem myślenia pana ministra, 

ale chcę powiedzieć, że intencją poprawki było to, żeby 
ograniczyć liczbę beneficjentów. Innymi słowy, chodziło 
o to, żeby nie rozbić banku, nie wydać wszystkich pie-
niędzy na pomoc cudzoziemcom. Powiedzmy szczerze, 
kiedy cudzoziemcy znajdą się z dala od swego kraju, ich 
potrzeby mogą być tak olbrzymie, że rozbije się ten bank, 
a pieniędzy nie starczy…

(Głos z sali: To jest wynik myślenia socjalistycznego.)
Nie. Jestem w stanie wprowadzić autopoprawkę zgodną 

ze zdaniem rządu. Byłaby wtedy mowa o osobach przeby-
wających na terytorium Rzeczypospolitej.
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Tak. Najniższa emerytura chyba nie wynosi 844 zł, teraz 
wynosi ona 880 zł brutto. To się pokrywa, jeszcze raz przy-
pominam, że my się… Pański zamysł jest taki, że dochód 
na osobę w rodzinie, w środowisku rodzinnym, nie może 
przekraczać wysokości najniższej emerytury…

(Głos z sali: Tak jest.)
…czyli, popularnie mówiąc, nie może przekraczać mi-

nimum socjalnego. Dzisiaj minimum socjalne wynosi około 
950 zł. Skoro rząd powiada, że pomoc nie jest przeznaczona 
dla wykluczonych czy objętych biedą, nędzą – tak jak jest 
w ustawie o pomocy społecznej, w której kryterium jest 
dochód w wysokości 456 zł lub 526 zł dla osób żyjących 
samotnie – a jednocześnie mówi o niezamożnych, to uwa-
żam, że granicą powinno być właśnie minimum socjalne, 
czyli 950 zł, które zostało tutaj określone. Kwota ta również 
poddawana jest waloryzacji.

Pan minister z taką konsekwencją – i słusznie – broni 
pewnej zasady, ale nie rozumiem, dlaczego w tych ramach 
mieści się osoba Jana Rulewskiego, który skończył już 
sześćdziesiąt pięć lat i może korzystać z nieodpłatnej po-
mocy, zabierając miejsce niezamożnym. Nie rozumiem, 
dlaczego nawet tak delikatna sprawa jak posiadanie Karty 
Dużej Rodziny… Sam fakt posiadania trojga dzieci upraw-
nia do tego, że można skorzystać z pomocy. Nie rozumiem, 
dlaczego pomoc przysługuje weteranom, a wykluczone 
zostały wdowy po kombatantach. Przecież w praktyce 
przyjmuje się, że kombatanci, a zwłaszcza wdowy po 
kombatantach, mają trudniejszą sytuację.

Kolejna sprawa. Powie o tym pan z organizacji… 
Proszę mi przypomnieć…

(Głos z sali: Jurek.)
Pan Jurek. Nie ma takiego nazwiska…
(Głos z sali: Płókarz.)
Powie o tym pan Płókarz. Wprowadza się zapis, że po-

moc przysługuje osobie, której w okresie dwunastu miesię-
cy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej 
pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy 
społecznej. A jeśli ktoś pobierał świadczenie przez dwana-
ście miesięcy i jeden dzień…

(Głos z sali: Jest.)
…lub nie przez dwanaście miesięcy, tylko przez jedena-

ście i pół miesiąca – bo na przykład przez chwilę pomagała 
mu ciotka z Ameryki – to będzie mógł zwrócić się o pomoc 
prawną czy nie? Tak że granice wszędzie…

Kolejna sprawa to granica wieku. Chodzi o osoby, które 
nie ukończyły dwudziestu sześciu lat. Młody pracujący 
człowiek z bogatej rodziny może zwrócić się o taką pomoc 
tylko dlatego, że ma o jeden dzień mniej niż dwadzieścia 
sześć lat.

Uważam, że stwierdzenie pani legislator, że poszerza to 
krąg beneficjentów, nie jest precyzyjne. To ta ustawa – jak 
zresztą tu powiedziano – sprawi, że liczba beneficjentów 
może wynieść dwadzieścia jeden milionów.

(Głos z sali: Dwadzieścia dwa miliony.)
Nawet dwadzieścia dwa miliony.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: Dwadzieścia dwa miliony.)
Czyli wszyscy mogą z niej skorzystać, bo wyłączywszy 

dzieci do lat szesnastu…
(Głos z sali: Połowa społeczeństwa.)

osobie nikt nie pomaga. Proponowałbym, żeby tak dopre-
cyzować warunki, od których zależy prawo do bezpłatnej 
pomocy prawnej.

Najpierw poprosimy pana ministra o przedstawienie 
stanowiska rządu.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący, my jesteśmy przeciwni tym po-

prawkom, ponieważ skomplikują one sytuację. Pomijam 
już to, że poszerzy się krąg beneficjentów korzystających 
z pomocy prawnej. Powiedział pan, że beneficjentami będą 
mogli być nie tylko ci, którzy korzystają z pomocy spo-
łecznej, ale także ci, którzy spełniają warunki, nie korzy-
stają, tylko mogą skorzystać z tej pomocy. Co należałoby 
zrobić? Należałoby przeprowadzić pełne postępowanie 
administracyjne związane z tym, czy dana osoba spełnia 
warunki do uzyskania świadczenia z pomocy społecznej. 
W tym momencie powstanie problem, bo będziemy musieli 
uruchomić całą biurokrację. Jak uruchomimy biurokrację, 
to odezwą się samorządy i powiedzą: chwileczkę, gdzie 
są pieniądze na czynności, które wykonujemy? Przecież 
widzicie państwo, że nie przewidujemy żadnych pieniędzy 
dla samorządów terytorialnych. Wszystkie środki z do-
tacji są przeznaczane dla tych, którzy udzielają pomocy. 
Raptem okaże się, że będziemy musieli podzielić się tą 
dotacją z samorządami, a i tak nie ma się czym dzielić. 
To jest jedna sprawa.

Druga sprawa. Chodzi o osoby, które korzystają z renty 
inwalidzkiej. Panie Przewodniczący, jeżeli ktoś korzysta 
z renty, to przecież równie dobrze może korzystać z pomocy 
społecznej, bo renta może być na tyle niska, że może mu 
przysługiwać świadczenie z pomocy społecznej. Skoro 
nie korzysta z pomocy społecznej, bo z jakichś powodów 
nie przysługuje mu to świadczenie, nie spełnia warunków 
do korzystania z tej pomocy – może renta nie jest taka ni-
ska – to w tym momencie nie ma podstaw do korzystania 
z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Stanowisko jest jasne, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: Dziękuję serdecznie.)
Nie trzeba niczego dodawać, rozumiemy to.
Pan senator, a potem pan…

Senator Jan Rulewski:

Najpierw obrona mojej poprawki, do której mam prawo 
autorskie. W zestawieniu jest ona zapisana jako dziewiąta. 
Koresponduje ona z poprawką, o której mówimy. Może jest 
podobna czy nawet taka sama.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Moja propozycja jest taka, żeby najpierw zająć się art. 4 

ust. 1 pkt 1.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Czyli pktem 6 

w zestawieniu poprawek, tak?)
Tak, jest to pkt 6 w zestawieniu poprawek. Chodzi wła-

śnie o kwestię rozszerzenia kręgu beneficjentów ze względu 
na to, że mówimy nie tylko o osobie, która pobierała świad-
czenia, ale również o osobie uprawnionej do pobierania 
takich świadczeń. Oczywiście konsekwencją poprawki jest 
to, że musimy skreślić ust. 3 w art. 4 i dokonać stosownych 
modyfikacji tam, gdzie jest odesłanie w kolejnych…

Przewodniczący Michał Seweryński:
To są konsekwencje, a istotą rzeczy jest to, czy poprawka 

ma być przyjęta, czy nie. Rozumiemy na czym polega…
(Senator Jan Rulewski: Kryterium minimalnej eme-

rytury.)
Chodzi o to, żeby wprowadzić kryterium odnoszące się 

do korzystania z pomocy czy kryterium dotyczące spełnia-
nia warunków, aby skorzystać z pomocy.

Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Przewodniczący, chciałbym tylko powiedzieć, że 

poprawki szósta i dziewiąta dotyczą tego samego punktu, 
tylko inaczej…

(Senator Jan Rulewski: Tak. Jest to inaczej sformu-
łowane.)

Rozumiem, że możemy łącznie…
(Przewodniczący Michał Seweryński: Gdy przegłosu-

jemy szóstą, to…)

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jeśli można, chciałabym powiedzieć, że nie dotyczą 

one tego samego punktu. W jednej poprawce dodaje się 
kolejny punkt ze względu na zupełnie inne kryterium, jest 
tam kryterium dochodowe.

(Senator Jan Rulewski: Która to poprawka?)
(Przewodniczący Michał Seweryński: Dziewiąta.)

Senator Jan Rulewski:
W poprawce dziewiątej jest mowa tylko o kryterium do-

chodowym wynoszącym tyle, ile minimalna emerytura.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Myślę, że jeżeli przegłosujemy poprawkę szóstą – nie 

wyprzedzajmy faktów – to dziewiąta stanie się bezprzed-
miotowa.

Nie. Wszyscy z wyjątkiem dzieci do lat szesnastu, które 
nie mogą ubiegać się o świadczenia z pomocy społecznej, 
nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. No to 
tak napiszmy: wszyscy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Kto z panów senatorów chciałby zabrać głos?
Jeszcze pan Płókarz chciałby zabrać głos, tak?
(Prezes Zarządu Głównego Społecznej Krajowej Sieci 

Ratunkowej Jerzy Płókarz: Tak.)
Proszę bardzo. Proszę mówić krótko.

Prezes Zarządu Głównego 
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej 
Jerzy Płókarz:
Chciałbym krótko powiedzieć, że w związku ze zło-

żeniem poprawek przez pana przewodniczącego i pana 
senatora Rulewskiego oczywiście absolutnie wycofujemy 
poprawki złożone przez stowarzyszenie, o których przyję-
cie wnioskowaliśmy, bo są one dalej idące.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Sprawa jest jasna.
(Prezes Zarządu Głównego Społecznej Krajowej Sieci 

Ratunkowej Jerzy Płókarz: Jeśli mogę, chciałbym wypo-
wiedzieć jeszcze jedno zdanie.)

Proszę mówić krótko, bo my…

Prezes Zarządu Głównego 
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej 
Jerzy Płókarz:
Panie Przewodniczący, jest tutaj zapis o przyznaniu 

świadczenia z pomocy społecznej w ciągu ostatnich 
dwunastu miesięcy. Skoro zmierzamy już tak daleko – 
a uważam to za słuszne – nie wiem, czy właściwsze nie 
byłoby ograniczenie kręgu beneficjentów do osób, które 
spełniają warunki, bo przecież to, że ktoś w ciągu ostat-
nich dwunastu miesięcy otrzymał pomoc, nie znaczy, że 
pół roku temu nie wygrał w totolotka 3 milionów zł czy 
30 milionów zł. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Rozumiem, Panie Prezesie.
Jest poprawka, która w ogóle to konsumuje, więc nie 

ma o czym mówić.
Zdaje się, że pan senator Kutz chciałby zabrać głos.
(Senator Kazimierz Kutz: Nie.)
Dobrze.
Teraz przystępujemy do uporządkowania poprawek, 

które lekko się pokrywają.
Oddaję głos pani legislator.



279. posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji10

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dodam jeszcze, że w mojej wersji poprawka zawiera 

kryterium najniższej emerytury albo najniższej renty i do-
datkowy warunek: pomoc może przysługiwać osobie, która 
samodzielnie, samotnie prowadzi gospodarstwo domowe. 
Czyli chodzi nie tylko o dochód, ale także o pozostawanie 
w samotności bez możliwości uzyskania pomocy i pozy-
skiwania dochodu od innej osoby. Wydaje mi się, że ta 
poprawka jest dalej idąca, bo zawęża ona krąg beneficjen-
tów pomocy.

(Senator Jan Rulewski: W którą stronę?)
Jest bardziej rygorystyczna. Wobec tego proponował-

bym, żeby najpierw głosować nad tą poprawką. Jeżeli 
poprawka ósma nie zostanie przyjęta, to wtedy będzie-
my głosować nad poprawką dziewiątą, która jest mniej 
rygorystyczna.

Proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Przewodniczący, moim zdaniem dziewiąta… Jak 

rozumiem…
(Przewodniczący Michał Seweryński: Jest łagodniejsza.)
Nie, jest dalej idąca, bo poszerza krąg…
(Senator Jan Rulewski: Tak, poszerza.)
…beneficjentów, z tego punktu widzenia jej zakres jest 

szerszy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy ktoś z panów senatorów chce wypowiedzieć się 

w sprawie poprawki dziewiątej?

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja przegłosowałbym poprawkę dziewiątą jako pierwszą. 

Jest ona szersza.
(Senator Jan Rulewski: Tak, ma pierwszeństwo.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Brzmienie…
Wobec tego, że nikt nie chce się wypowiedzieć, bę-

dziemy głosować.
Kto jest za przyjęciem poprawki…
Przepraszam, nie zapytałem pana ministra o zdanie. 

Nie zabiera pan głosu?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący, cóż ja mogę powiedzieć? Cały 

czas jestem totalnie przeciwny.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Rozumiem. Dziękuję bardzo.
Poddaję pod głosowanie poprawkę dziewiątą.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Jeśli można, chciałabym powiedzieć, że poprawka szó-
sta dotyczy świadczeń z pomocy społecznej. Jest w niej 
zawarte jedno kryterium. Poprawki oznaczone jako ósma 
i dziewiąta zostały zgłoszone przez panów senatorów. Jest 
taka sytuacja, że w pewnym zakresie poprawki się pokry-
wają, ale są różne, więc należy rozważyć, czy państwo se-
natorowie zdecydują się na to, abyśmy mówili o dochodzie 
i uwzględniali go w stosunku do osoby w rodzinie, czy na 
to, abyśmy mówili…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Najniższa eme-
rytura jako kryterium…)

…o najniższej emeryturze i samotnym prowadzeniu 
gospodarstwa.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Będziemy nad 
tym głosować po przegłosowaniu poprawki szóstej.)

Tak. Chciałabym właśnie zaznaczyć, że są to odrębne 
kwestie.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dobrze.
Przystępujemy do głosowania nad poprawką szóstą, 

która została już zreferowana i omówiona. Przewiduje ona, 
że osobą uprawnioną do korzystania z bezpłatnej pomocy 
prawnej będzie korzystający z pomocy społecznej udzie-
lanej przez ośrodek pomocy społecznej lub spełniający 
warunki do uzyskania takiej pomocy.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem popraw-
ki? (4)

Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka uzyskała poparcie większości.
Przechodzimy do omawiania poprawki siódmej.
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: W zestawieniu 
poprawka siódma jest tą, o której…)

(Senator Jan Rulewski: Została ona skonsumowana…)
Tak.
Przechodzimy do omawiania poprawki ósmej.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Teraz przechodzimy właśnie do tych dwóch poprawek, 
nad którymi proponowałabym się zastanowić, dlatego że 
trudno powiedzieć, jaki jest ich stosunek… To znaczy, 
przede wszystkim…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Ósma i dzie-
wiąta.)

…mówią one o różnych kryteriach, przy czym obie 
odwołują się do najniższej emerytury.



w dniu 21 lipca 2015 r. 11

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Ja nie wiem, nie jestem fachowcem od kombatantów, 

Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Na pewno nie, bo pan ma 

żonę.)
(Wesołość na sali)
No, ale ona liczy na to, że będzie wdową. Tak że wie 

pan…
(Wesołość na sali)
(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Ministrze, 

rozumiem, że jest pan przeciwny?)
Ja jestem przeciwny, przede wszystkim z jednego po-

wodu: gdy przyznaje się zaświadczenie, jest prowadzone 
postępowanie administracyjne, ktoś uzyskuje prawo kom-
batanta. W pańskiej poprawce mówi się zaś o osobie, której 
przysługują uprawnienia. Jakie uprawnienia?

(Senator Jan Rulewski: Uprawnienia z ustawy o kom-
batantach.)

Uprawnieniem jest zaświadczenie. Nie ma tak…
(Senator Jan Rulewski: Jest legitymacja.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Sprawa jest jasna.
Panowie Senatorowie?
(Senator Kazimierz Kutz: Mam jedno pytanie.)
Pan senator Kutz.
Panie Prezesie Płókarz, przywołuję pana do porządku, 

bo rozprasza pan innych, prowadząc rozmowy na boku. 
Proszę o zachowanie spokoju. Dziękuję.

Proszę bardzo.

Senator Kazimierz Kutz:
Ja chciałbym zapytać pana Rulewskiego, co oznacza 

sformułowanie „oraz niektórych osobach będących”. 
Przecież w ustawie nie może być stosowany taki język. 
O kogo chodzi? Nasi z PiS albo… Co to są za osoby?

(Senator Jan Rulewski: Czy mogę mówić?)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak. Proszę.
(Senator Kazimierz Kutz: Radio Maryja?)

Senator Jan Rulewski:
Panie Senatorze Kutz, to są także ludzie z PiS, ale nie 

o to chodzi. Chodzi o zwrot, który jest używany w różnych 
ustawach, przywołujący tytuł ustawy: ustawa o komba-
tantach, osobach represjonowanych i innych. Chodzi o to 
przywołanie. Jest tam sformułowanie wskazujące na to, 
komu przysługują uprawnienia i jakie one są.

(Senator Kazimierz Kutz: Niektórych osób? Gdy wydaje 
się pieniądze, nie może być mowy o niektórych osobach.)

Tajne nauczanie nie było kombatanctwem, było przy-
pisane do ustawy o kombatantach. Żołnierze…

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-
prawki? (4)

Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka dziewiąta została przyjęta, wobec tego nie 

będziemy głosowali nad poprawką ósmą.
Poprawka dziesiąta.
(Senator Jan Rulewski: Kto jest autorem poprawki? 

Nie jest napisane.)
Pan senator Rulewski.
Proszę o jej zreferowanie.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Panie Senatorze, jest to poprawka, o której pan mówił. 

Chodzi o uwzględnienie pełnych uprawnień…
(Rozmowy na sali)
(Przewodniczący Michał Seweryński: Proszę o chwilę 

ciszy. Przed nami jest jeszcze dużo pracy.)
Ja zredagowałam tę poprawkę zgodnie z intencją pana 

senatora. Chodzi o uprawnienia, o których mowa w ustawie 
o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami 
represji wojennych i okresu powojennego.

(Senator Jan Rulewski: Słusznie. Dobrze.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Chodzi zatem o to, żeby rozszerzyć krąg osób, o których 

mowa w ustawie, o kombatantów, tak? Czy pan senator 
może to wyjaśnić?

Senator Jan Rulewski:
Proszę państwa, do tej pory we wszystkich ustawach 

o pomocy uwzględniany jest cały zakres pomocy komba-
tanckiej, zarówno wobec kombatantów, jak i wdów oraz 
osób po kombatantach, bo może być różnie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń: Uprawnienia kombatanckie mają dziedzi-
czyć…)

Nie. Do osób uprawnionych zalicza się wdowy, dlatego 
że ich sytuacja jest gorsza…

(Rozmowy na sali)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę państwa, przywołuję obecnych do porządku, 

proszę o zachowanie ciszy, nie możemy się przekrzykiwać. 
Proszę ukrócić rozmowy poboczne.

Proszę bardzo.

Senator Jan Rulewski:
Panie Ministrze, historycznie… Jeśli zginął żołnierz 

i została po nim wdowa, to trudno byłoby zapomnieć 
o wdowie. Międzynarodowym zwyczajem jest to, że chroni 
się kombatantów i wdowy po nich. Tylko o to chodzi.
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Kto z panów senatorów jest za przyjęciem poprawki 
pana senatora Rulewskiego? (1)

Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Przechodzimy…
(Senator Jan Rulewski: Chcę dodać maleńki komen-

tarz.)
Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Słuchałem innego ministra, który mówił, że bezrobocie 

wśród młodych maleje prawie do zera.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Jerzy Kozdroń: Niech pan nie będzie złośliwy, Panie 
Senatorze.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panowie Senatorowie! Panie Ministrze!
Przechodzimy do omawiania następnej poprawki. 

Poprawka dwunasta została zaproponowana przez Biuro 
Legislacyjne.

Bardzo proszę.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak. Jest to propozycja zawarta w opinii. Chodzi o do-

precyzowanie, że mamy do czynienia z…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak.
…Klęską żywiołową w rozumieniu właściwej ustawy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dotyczy to terminologii.
Jeśli pan minister nie oponuje…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: Mogę się na tę…)
Kto z panów…

Senator Aleksander Pociej:
Ja przejąłbym tę poprawkę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator ją przejmuje. Dobrze.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Chcę tylko doprecyzować, że oczywiście musimy zmie-

nić załącznik, żeby zachować konsekwencję.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Chodzi o osoby 
zrównane…)

Tak. Są tam trzy grupy: kombatanci, osoby zrównane 
z nimi w uprawnieniach kombatanckich i inne osoby, któ-
rym przyznano niektóre uprawnienia.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy teraz sprawa jest już jasna?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jan Rulewski: Też, niektórzy.)
(Głos z sali: Jasne.)
Dobrze. Proszę państwa, poddaję pod głosowanie po-

prawkę pana senatora Rulewskiego.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (2)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (1)
Dziękuję.
Poprawka nie uzyskała poparcia.
Przechodzimy do omawiania poprawki jedenastej, to 

również jest propozycja pana senatora Rulewskiego.
Proszę panią legislator o zreferowanie poprawki.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jest to propozycja skreślenia dwóch punktów, w których 

jest mowa o przyznaniu uprawnień ze względu na wiek. 
Chodzi o nieprzekroczenie dwudziestu sześciu lat bądź 
ukończenie sześćdziesiątego piątego roku życia.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak jest.
Przypomnę, że podczas pierwszej części posiedzenia 

krytykowaliśmy to, że oba kryteria zostały określone nu-
merycznie.

Pan minister chciałby się do tego odnieść?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Panie Przewodniczący, ja podtrzymuję swoje zdanie, 

ponieważ uważam, że osoby do dwudziestego szóstego 
roku życia to młodzi ludzie, najczęściej bezrobotni, najtrud-
niej im znaleźć pracę, w związku z tym powinni korzystać 
z nieodpłatnej pomocy prawnej. To po pierwsze.

Po drugie, kryterium wieku do dwudziestego szóstego 
roku życia nie zostało określone przypadkowo. W tym wie-
ku można jeszcze dochodzić praw alimentacyjnych przed 
sądem, w związku z tym korzystanie z nieodpłatnej pomocy 
prawnej dotyczącej świadczeń alimentacyjnych u profesjo-
nalnego prawnika czy w organizacji pozarządowej…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze, intencja jest jasna, rozumiemy to.
Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.
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Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:

Proszę państwa, ja uważam, że ta poprawka jest bardzo 
dobra. Z doświadczenia w sądownictwie wiem, że są osoby 
– na przykład bezdomni – które czasem nie chcą zgłosić 
się do ośrodka pomocy społecznej, przysługiwałoby im 
świadczenie, ale nie chcą się zgłosić ze względów czysto 
honorowych albo psychicznych. Ta poprawka mogłaby ich 
dotyczyć. Moim zdaniem, będzie to stosowane w wyjąt-
kowych przypadkach, dlatego że osoby, które będą miały 
pieniądze na kontach, nie dostaną potwierdzenia, że ich 
sytuacja jest wyjątkowo trudna. Czasem ktoś gubi dowód 
i nie może iść do urzędu po pomoc społeczną, a nie wie, 
co ma zrobić z uwagi na pewne ograniczenia. My ich nie 
mamy, ale są osoby, które je mają. Właśnie one znajdują 
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej, a nie będą 
kwalifikowały się do żadnej z tych kategorii. Ja uważam, 
że ta furtka jest potrzebna.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Sędzio.
Pan senator Rulewski. Proszę.

Senator Jan Rulewski:

Szanowna Komisjo! Panie Ministrze! Panie Przewod-
niczący!

Namawiałbym do zastanowienia się nad tym przy okazji 
omawiania ustawy o pomocy społecznej. Przepis art. 46 
ust. 1 wyłącza kryteria… Interpelacja… Pani profesor 
Sierpowska wyraźnie wskazuje na to, że właśnie taka po-
moc jest udzielana w trudnych w sytuacjach, zatem…

(Przewodniczący Michał Seweryński: To już jest pra-
wem.)

…może wystąpić…

Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Ministrze, jakie jest pana zdanie?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:

Ja jestem przeciwny tej poprawce, ponieważ w mojej 
ocenie jest ona niedookreślona. Jestem w stanie wyobra-
zić sobie jakieś zdarzenie losowe dotyczące danej osoby, 
które powoduje szczególną sytuację życiową tej osoby. 
Ale miałoby to być potwierdzone przez ośrodek pomocy 
społecznej? W jakiej formie? Co to będzie? Czy to będzie 
decyzja? Co to jest? Co ma potwierdzać ten ośrodek po-
mocy społecznej? Nie rozumiem tego, przepisy muszą być 
tak dookreślone, żeby nie budziły wątpliwości urzędnika 
stosującego prawo. Chodzi o to, żeby wiedział, jak się do 
tego zabrać.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak jest.
Kto jest za? (7)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do omawiania poprawki trzynastej. Jest 

to moja poprawka, poszerza ona krąg beneficjentów o oso-
by, które znalazły się w szczególnie trudnej sytuacji życio-
wej potwierdzonej przez ośrodek pomocy społecznej.

Wyjaśnię. Proszę państwa, wszyscy możemy sobie wy-
obrazić, że w życiu każdego z nas mogą zaistnieć takie oko-
liczności, które nie będą dotyczyły żadnej z enumeratywnie 
wymienionych kategorii uprawnionych do uzyskania pomo-
cy, ale mogą postawić nas w tak trudnej sytuacji życiowej, 
że będziemy bezradni. Potrzebna byłaby nam wtedy jakaś 
działalność o charakterze prawnym, której sami nie będzie-
my mogli sobie zafundować. Proszę nie zmuszać mnie do 
podawania przykładów. Mam na uwadze jeden bardzo bo-
lesny przykład, który, moim zdaniem, tłumaczy tę sytuację. 
Jest tylko pytanie, czy trzeba to egzemplifikować. Chodzi 
o takie zabezpieczające określenie: „w szczególnie trudnej 
sytuacji”. Sytuacja nie będzie określana według uznania, tyl-
ko będzie potwierdzana przez ośrodek pomocy społecznej.

Pan senator Kutz. Proszę.

Senator Kazimierz Kutz:
Panie Przewodniczący, wesprę pana bardzo ważnym 

przykładem. W efekcie brutalnej reformy Buzka zamknięto 
huty i kopalnie na Górnym Śląsku. Zostały stare osiedla 
robotnicze, są one w strasznym stanie. Jest tam teraz taka 
sytuacja, że nie ma niczego poza dziedziczeniem biedy. 
Właściwie ludzie rodzą się tam w takich warunkach, że 
powinni mieć możliwość skorzystania z tej pomocy już 
drugiego dnia po urodzeniu. To jest pewien kompleks spo-
łeczny, relikt. Jest to bardzo ważny przykład odnoszący się 
do pańskiej propozycji.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator.

Senator Aleksander Świeykowski:
Dziękuję.
Wydaje mi się, że wszystkie wcześniejsze przepisy 

akurat odnoszą się do tej sytuacji i obejmują ludzi, o któ-
rych wspomniał pan senator Kutz. Boję się, że poprawka 
zaproponowana przez pana profesora otworzy furtkę do 
wykorzystywania… Można sobie wyobrazić, że jednego 
dnia, nie wiem, faktycznie wybuchnie bomba czy przyjdzie 
burza, przez którą zawali się chałupa. Wtedy dana osoba 
wyciągnie rękę po poradę prawną, ale może mieć ona w re-
zerwie 1 milion zł na koncie, prawda? Czy to nie otworzy 
furtki do pewnych manipulacji?

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan sędzia.
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w stanie samodzielnie sfinansować pomoc prawną na wol-
nym rynku. Oczywiście gdyby któryś z panów senatorów 
zdecydował się na przejęcie tej poprawki, to należałoby 
głosować nad nią tak, żeby jednocześnie przyjąć obowią-
zek złożenia oświadczenia w tym zakresie. Wymaga to 
pewnych modyfikacji, jeśli chodzi o zapis legislacyjny, ale 
kwestia konsekwencji musi być uwzględniona.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja jestem przeciwny tej poprawce, po-

nieważ wcześniej sformułowaliśmy kryteria dochodowe, 
które regulują tę sprawę. Uważam, że w poprawce powtarza 
się te kryteria.

(Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela: 
Panie Przewodniczący, jeśli można…)

Panie Prezesie, proszę mówić krótko.

Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
Jacek Trela:
Po pierwsze, poprawka odpowiada idei tej ustawy, 

a po drugie, nie dla wszystkich podmiotów wymienionych 
w ust. 1 pkt 1–7 zostały sprecyzowane kryteria dochodowe. 
Pozostawienie wśród uprawnionych osób poniżej dwudzie-
stego szóstego oraz powyżej sześćdziesiątego piątego roku 
życia bez określenia kryterium dochodowego otwiera furtkę 
dla osób majętnych do korzystania z tego uprawnienia. 
Z tego powodu…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Argument jest jasny, Panie Prezesie.
(Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela: 

Jasne. Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Pociej. Proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Ja też uważam, że dobrze koreluje to z zamknięciem 

pewnych możliwości przy kryterium wieku, które pozosta-
wiliśmy. Ja przejmuję tę poprawkę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Chciałbym powiedzieć, że jestem przeciwny tej po-

prawce. Rozumiem, że dotyczy to pewnych kategorii osób 
określonych w art. 4 pkt 2–6. Chodzi o to, że my dajemy 
pewne przywileje niektórym osobom: posiadaczom Karty 
Dużej Rodziny, weteranom, kombatantom. Są to przywi-
leje, które państwo daje tym obywatelom za zasługi. Dając 
im te przywileje, nie powinniśmy brać pod uwagę ich sy-
tuacji majątkowej, dochodowej oraz tego, czy korzystają 
z pomocy społecznej, czy nie. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Stanowisko jest jasne.
Proszę państwa, poddaję…
(Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela: 

Panie Przewodniczący, mogę zabrać głos?)
Tak. Pan mecenas.

Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
Jacek Trela:
Skoro chodzi o taki problem, jaki przedstawił pan mini-

ster, to proponowałbym, żeby użyć sformułowania: „która 
z uwagi na udokumentowane zdarzenie losowe znalazła 
się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej”. To będzie 
rozwiązywało tę wątpliwość.

Członek Krajowej Rady Sądownictwa 
Waldemar Żurek:
W prawie jest też takie pojęcie jak „uprawdopodobnie-

nie”, czasem, w pewnych przypadkach, jest ono wystarczają-
ce. Jest ono opisane prawnie. Udowodnienie wiąże się z wy-
kazaniem dowodów, ale jest też uprawdopodobnienie.

Proszę państwa, wydaje się, że składanie przez taką 
osobę oświadczenia pod odpowiedzialnością karną będzie 
jakąś gwarancją. Odpowiedni druk…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę państwa, po tej dyskusji…
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, proszę rozmawiać trochę ciszej. Ja 

wiem, że jest późna godzina, jesteśmy trochę rozluźnie-
ni, ale muszę pilnować porządku podczas posiedzenia. 
Chciałbym, żebyśmy wyszli do domów przed północą. 
Będzie lepiej, gdy będziemy dyskutować ciszej. Poza tym 
jako stary belfer nie lubię, gdy ktoś mówi wtedy, gdy ja 
mówię, bo jestem o to zazdrosny, ja zawsze mam rację.

(Wesołość na sali)
Podtrzymuję tę poprawkę. Przedstawiłem uzasadnienie. 

Chodzi o to, żeby więcej o tym nie dyskutować, znane są 
wszystkie stanowiska, zostały one przedstawione.

Panowie Senatorowie, kto jest za przyjęciem tej po-
prawki? (3)

Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Poprawka czternasta zaproponowana przez Naczelną 

Radę Adwokacką.
Proszę ją zreferować.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Poprawka zaproponowana przez Naczelną Radę 

Adwokacką dotyczy wyłączenia z kręgu beneficjentów 
osób, których stan majątkowy jest na tyle dobry, że byłyby 
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator chciałby się wypowiedzieć w tej sprawie?
(Senator Jan Rulewski: Nie, bo sprawa jest jasna. 

Chodzi o to, żeby zmniejszyć kolejki i…)
Sprawa jest jasna.
Pan minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Jestem przeciwny tej poprawce.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Kto z panów senatorów chce się wypowiedzieć? Nikt.
Poddaję poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (1)
Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (3)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Przechodzimy do poprawki szesnastej.
Proszę bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Ta odpadła.)
Przepraszam.
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Nie, ta popraw-
ka została wykluczona, tak samo jak siedemnasta.)

Tak. Siedemnasta też została wykluczona.
Przechodzimy do omawiania poprawki osiemnastej, 

tak?
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: To też jest po-
prawka…)

Ta poprawka też odpadła.
Teraz omówimy poprawkę dziewiętnastą. Jest to moja 

poprawka, dotyczy ona tego, żeby za pomocą kryterium 
kwalifikacji wyraźnie określić krąg osób, które mogą 
udzielać pomocy prawnej. Chodzi tylko o wprowadzenie 
kryterium kwalifikacji i określenie, że osoby spełniające 
wymagania, czyli adwokat, radca prawny, aplikant, osoba, 
która ukończyła studia prawnicze, muszą mieć zawartą 
umowę ze starostą powiatu, w którym został utworzony 
punkt nieodpłatnej pomocy prawnej. Jest to poprawka 
dziewiętnasta.

Pani mecenas chce to jeszcze uzupełnić.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Poprawka ta łączy się z kolejnymi poprawkami. Tak 

naprawdę wraz z poprawką dotyczącą chociażby skreślenia 
art. 11 powoduje ona daleko idące modyfikacje ustawy. 
Dlatego już na tym etapie trzeba się zastanowić, czy właśnie 
określając… Inne poprawki mogą zostać wykluczone. Na 
przykład skreślenie art. 11 spowoduje, że dalsze poprawki 
do art. 11, które będą przegłosowane łącznie z tą poprawką, 
nie będą miały sensu.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Rulewski: Muszę wypowiedzieć jeszcze 

jedno zdanie.)
Najpierw pan senator, a potem…

Senator Aleksander Pociej:
Panie Ministrze, mam czworo dzieci. Chcecie, żeby 

ustawa mnie obejmowała?
(Głos z sali: Jesteś zaskoczony?)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 

Kozdroń: A ja mam sześćdziesiąt pięć lat…)
Chce pan, żebym był nią objęty?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie Ministrze, ja nie chcę.
(Wesołość na sali)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Proszę państwa, jako działający w polityce społecz-

nej muszę zgłosić swoje uwagi. To określenie rady adwo-
kackiej odbiega od różnych standardów legislacyjnych. 
Kwestia dotycząca statusu majątkowego jest niedopowie-
dziana w ustawodawstwie. Mówimy o dochodach. Chyba 
jedynie przy okazji spraw dotyczących alimentów mówi-
my o statusie i to w pewnych sytuacjach, gdy mówimy 
o rolnikach… Nigdy nie patrzymy na status majątkowy. 
Rozumiem intencję, ale określenie „status majątkowy” 
nie jest jednoznaczne z dochodami, bo można mieć parę 
domów, a być bezrobotnym.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Proszę państwa, zostały przedstawione stanowiska, pan 

senator Pociej przejął poprawkę.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tej po-

prawki? (2)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (1)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Przechodzimy do omawiania następnej poprawki, 

piętnastej.
Proszę.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
W tym przypadku też chodzi o kryterium zawężające. 

Senator Rulewski proponuje, aby nieodpłatna pomoc praw-
na nie przysługiwała osobie, która już otrzymała nieodpłat-
ną pomoc prawną w danej sprawie bądź korzystała właśnie 
w tej sprawie z pomocy adwokata lub radcy prawnego.
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Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej 
Jacek Trela:
Zapewne tak. Idąc tym tropem myślenia, należałoby uzu-

pełnić poprawkę o określenie „porady”. Rozumiem intencję 
autora poprawki, jednak wydaje mi się nie ma ona racji bytu, 
dlatego że na przykład w ustawie – Prawo o adwokaturze 
jest dokładnie taki sam zapis, jaki jest w tej ustawie bez tej 
poprawki. Czyli jest zapis, że z ważnych powodów adwokat 
– i analogicznie radca prawny – może odmówić udzielenia 
pomocy prawnej. Jeśli chodzi o tamte ustawy, to w praktyce 
dajemy sobie z tym radę. Wydaje się, że jeśli chodzi o tę 
ustawę, również nie będzie problemów, a zatem poprawka, 
mimo że jest doprecyzowująca, jest chyba zbędna. Mogłaby 
ona również ograniczać możliwość odmowy tylko do wy-
mienionych sytuacji i wyłączać inne sytuacje, które jednak 
uzasadniałyby odmowę udzielenia pomocy.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Absolutnie się z tym zgadzam. Uważam, że poprawka 

zawężałaby możliwość odmowy udzielenia pomocy przez 
adwokata…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzy 
Kozdroń: …z innych ważnych powodów.)

…z innych ważnych powodów, które nie zostały tutaj 
ujęte. W naszym wewnętrznym orzecznictwie nie jest to 
ujęte kazuistycznie, ale jest szereg takich wydarzeń, które 
powodują, że adwokat może odmówić.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Sprawa jest jasna.
Jeszcze jeden głos.
Proszę.

Wiceprezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych 
Arkadiusz Bereza:
Arkadiusz Bereza, wiceprezes Krajowej Rady Radców 

Prawnych.
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
W tej chwili art. 5 ust. 3 rzeczywiście jest dobrze skon-

struowany. 
Panie Profesorze, pojęcie ważnych powodów zostało 

zdefiniowane w sposób otwarty zarówno w przepisach po-
wszechnie obowiązującego prawa, jak i w naszych przepi-
sach prawa wewnętrznego, łącznie z kodeksem etyki.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Mecenasie, 
to jest ten sam argument. Ma pan jeszcze jakiś inny? Nie ma 
pan. W takim razie dziękuję bardzo. Nie dlatego, żeby…)

Panie Profesorze, dlaczego zabrałem głos? Dlatego, 
że utożsamiał pan ważne powody z konfliktem interesów. 
Chcę powiedzieć, że zakres przedmiotowy pojęcia „ważne 
powody” jest szerszy niż zakres pojęcia „konflikt intere-
sów”. Dziękuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Jestem przeciwny, ponieważ magistrowie prawa nie 

mogą samodzielnie udzielać nieodpłatnej pomocy praw-
nej, mogą udzielać tej pomocy tylko w ramach działal-
ności organizacji pozarządowych, organizacji pożytku 
publicznego.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Panie Ministrze, 
a jeśli starosta powiatu, który prowadzi punkt udzielania 
pomocy, zawrze z nimi umowę?)

W ustawie właśnie nie przewidujemy takiej możliwości.
(Przewodniczący Michał Seweryński: Ale pomyślmy tak 

na trzeźwo. Jeżeli magister prawa – nie doktor, nie profesor, 
nie adwokat, nie radca prawny – zostanie zarekomendowa-
ny przez organizację pozarządową, to zgodnie z tą ustawą 
będzie można zawrzeć z nim umowę?)

Panie Przewodniczący, umowa zostanie zawarta z or-
ganizacją pozarządową.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Stanowisko pana ministra jest jasne, poprawka też jest 

jasna.
Nie widzę chętnych do dyskusji.
Poddaję tę poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (1)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Przechodzimy do omawiania poprawki dwudziestej.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jest to poprawka dotycząca art. 5 ust. 3. Chodzi o do-

precyzowanie ważnych powodów, o których mowa w tym 
przepisie. Adwokat lub radca prawny z ważnych powodów 
może odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej. 
Senator Seweryński proponuje, aby wyraźnie wskazać, że 
chodzi o konflikt interesów.

Proszę o wsparcie panów mecenasów z samorządów 
zawodowych, adwokatów i radców prawnych, bo chciała-
bym się jeszcze upewnić, czy nie należy wskazać, że w grę 
wchodzi udzielanie porady, a nie tylko reprezentowanie.

(Wiceprezes Naczelnej Rady Adwokackiej Jacek Trela: 
Już odpowiadam. Panie Przewodniczący, można odpo-
wiedzieć?)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę.
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siał zobowiązać się do udzielania porad. Bez tej poprawki 
będzie mogło wystąpić w stosunku do niego roszczenie 
związane z tym, że nie wywiązał się z umowy zawartej ze 
zleceniodawcą, czyli z urzędem.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję za wypowiedź.
Panie Senatorze, chce pan coś powiedzieć?

Senator Aleksander Pociej:
Tak. Absolutnie nie zgadzam się z przedmówcą. Trzeba 

brać pod uwagę sytuacje życiowe. Gdy chce pan udzielić 
porady prawnej, bierze pan za to odpowiedzialność. Jeżeli 
udzieli pan porady komuś, kto miał romans z pana żoną, 
i będzie pan uważał, że jest pan wiarygodnym udzielającym 
porady prawnej, no to ja gratuluję…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panowie Senatorowie, poddaję poprawkę pod głosowa-

nie. Wszystkie argumenty zostały wypowiedziane.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (3)
Kto jest przeciw? (4)
Kto się wstrzymał? (0)
Poprawka nie uzyskała poparcia większości.
Przechodzimy do omawiania poprawki dwudziestej 

pierwszej.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jest to poprawka, którą już omawiałam na poprzednim 

posiedzeniu komisji, dotyczy ona art. 6 ust.2 pkt 5.
W opinii Biura Legislacyjnego zaproponowano, by 

w ogóle skreślić ten punkt. Chcę jednak powiedzieć, 
że na posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej doszliśmy do przekonania, 
że wystarczy wykreślić słowa „przez adwokata lub radcę 
prawnego udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej”.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan minister.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Zgadzam się z tym.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panowie Senatorowie?
Pan senator Rulewski.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Nie trzeba mi tego tłumaczyć, ja to doskonale rozumiem. 

Właśnie taki był mój cel. Sformułowanie „z ważnych powo-
dów” oznacza, że adwokat czy radca prawny nie musi się 
nawet tłumaczyć, z jakich powodów odmawia udzielenia 
pomocy. On sam jest sędzią w tej sprawie, a ja chciałbym, 
żeby miał mniejszą swobodę decydowania. Chodzi o to, 
żeby mógł odmówić wtedy, gdy wykaże, że ma to być udzie-
lenie porady tej samej osobie w tej samej sprawie lub gdy 
jest pełnomocnikiem tej osoby. Oczywiście jest to zawęże-
nie, doskonale o tym wiem i właśnie o to mi chodziło.

Zostały przedstawione dwa stanowiska. Będziemy nad 
tym głosować. Są argumenty przemawiające za tą poprawką 
– co najmniej jeden jest mój – i są inne argumenty, które 
państwo przedstawili.

(Głos z sali: A minister?)
Pan… Zaraz będziemy o tym mówić.
Wypowie się jeszcze pan senator. Muszę dać trochę 

odpocząć panu ministrowi, żeby nie mówił bez przerwy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Rozumiem intencję pana przewodniczącego, mam tylko 

takie pytanie: czy per analogiam nie należałoby zastosować 
tego również do przepisów, które będą dotyczyły organiza-
cji społecznych? W organizacjach też będą prawnicy, będą 
oni mogli znaleźć się w takiej kolizyjnej sytuacji, a nie 
będzie przepisów w tym zakresie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
To jest wniosek do ewentualnej modyfikacji…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Ja myślę, że jeśli ktoś, kto ma tytuł adwokata czy radcy 

prawnego, będzie udzielał pomocy w imieniu organizacji 
– jeżeli utrzymamy poprawkę – to ten przepis będzie go 
dotyczył.

Panie Ministrze, teraz proszę pana o głos. Czy chce się 
pan wypowiedzieć?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Chcę po prostu krótko powiedzieć: popieram stanowi-

sko wyrażone przez Naczelną Radę Adwokacką i Krajową 
Radę Radców Prawnych.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, proszę mówić krótko.

Prezes Zarządu Głównego 
Społecznej Krajowej Sieci Ratunkowej 
Jerzy Płókarz:
Panie Profesorze, uważam, że ta poprawka jest koniecz-

na i niezbędna. Dany prawnik, adwokat czy radca prawny, 
będzie miał zawartą umowę, w ramach której będzie mu-
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Przechodzimy do omawiania poprawki dwudziestej 

trzeciej.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:

Jest to poprawka redakcyjna. Występują dwa pod-
mioty…

Nie można obejmować tego jednym porozumieniem, 
tylko porozumieniami, tak?

Przewodniczący Michał Seweryński:

Jest to poprawka redakcyjna.
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem popraw-

ki? (7)
Jednomyślnie za. Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do omawiania poprawki dwudziestej 

czwartej.
Proszę o zreferowanie.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Jest to propozycja Naczelnej Rady Adwokackiej, któ-
ra poniekąd wiąże się z uwagą zgłoszoną przez Biuro 
Legislacyjne. Jest ona pierwsza, bo jest dalej idąca. Chodzi 
tu nie tylko o wykreślenie słowa „dziekana”, ale również 
o wskazanie, że adwokaci i radcy prawni mają deklarować 
gotowość udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej. Ta for-
muła znalazła się w tej poprawce, ja lekko zmodyfikowałam 
ją pod względem redakcyjnym, dlatego że użycie słowa 
„deklarowanie” i jednocześnie słowa „wskazywanie” jest 
mocną niezręcznością. Został zapis: „deklarowanie goto-
wości udzielania porad”.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z panów senatorów przejmuje tę poprawkę?

Senator Aleksander Pociej:

Panie Przewodniczący, najpierw chciałbym usłyszeć 
głos ministerstwa.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Panie Ministrze, proszę o stanowisko.

Senator Jan Rulewski:
Czyli to będzie bezosobowe udostępnianie baz danych? 

Przez kogo?
(Głos z sali: Nie, tam będą też…)
Nie. Widnieje tu słowo „zapewnienia”. Zapewnienie to 

nie tylko dostęp, ale również stworzenie warunków organiza-
cyjnych. Skoro skreśla się słowa „przez adwokata lub radcę 
prawnego”, to kto będzie miał i udostępniał te bazy?

(Senator Aleksander Pociej: Panie Senatorze, prze-
cież…)

(Przewodniczący Michał Seweryński: Pan senator 
Pociej.)

(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, ale przecież 
to jest twoja poprawka.)

Nie. Pani sugeruje… Przepraszam, mogę?
(Przewodniczący Michał Seweryński: Tak, tak.)
Pani sugeruje, żeby przyjąć poprawkę komisji samo-

rządu terytorialnego, tak?
(Senator Aleksander Pociej: Jesteś tu wpisany, tak że…)

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Nie. Ja wskazałam na to, że poprawkę o takiej treści za-
warliśmy w naszej opinii, jest ona zapisana w tym zestawie-
niu dokładnie pod numerem dwudziestym pierwszym.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Jan Rulewski: To dobrze.)
Pod poprawką dotyczącą skreślenia podpisuje się za-

równo Naczelna Rada Adwokacka, jak i senator Rulewski. 
Jedynie z lojalności dodałam, że Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej doszła do od-
miennego przekonania.

Przewodniczący Michał Seweryński:

Sprawa jest jasna. Jest to poprawka pana senatora 
Rulewskiego, nie trzeba jej przejmować.

Czy pan minister już się wypowiedział? Wszyscy się 
wypowiedzieli.

Głosujemy.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (7)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do omawiania poprawki dwudziestej 

drugiej.
Bardzo proszę o zreferowanie.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:

Panie Senatorze, jest to poprawka, nad którą głosowa-
liśmy razem z poprawką dotyczącą art. 5 ust. 1 i poprawką 
dotyczącą skreślenia art. 11.
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Taka była intencja ustawodawcy. Co więcej, z ustawy 
wynika, że będzie zawierana umowa. Trudno sobie wyobra-
zić, że jeżeli jakiś adwokat nie będzie deklarował gotowości 
zawarcia takiej umowy, złoży oświadczenie woli za zgodą 
przedstawiciela starostwa…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Mecenasie, rozumiemy. Ja też tak myślę.
Wypowie się jeszcze pan senator.

Senator Aleksander Pociej:
Mam jeszcze jedno zastrzeżenie. Skoro mamy to zrobić 

w jakiś wyważony sposób, tak, żeby wszystkie strony miały 
podobne prawa i obowiązki, to gdzie jest zapisane podobne 
zobowiązanie dla organizacji pozarządowych? Gdzie jest 
zapisane, że organizacje też muszą się zdeklarować?

(Przewodniczący Michał Seweryński: Ale pan senator 
podtrzymuje poprawkę?)

Podtrzymuję.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Mimo zastrzeżeń.
(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
Wobec tego proponuję…
Pani Mecenas, proszę.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Chciałabym tylko zwrócić uwagę na to, co jest zapropo-

nowane w zestawieniu. Poprawka jest logicznie powiązana 
z poprawką dwudziestą szóstą – chodzi o tę samą kwestię 
dobrowolności – więc jeżeli pan senator zgodziłby się, żeby 
nad obiema poprawkami…

(Przewodniczący Michał Seweryński: Łącznie.)
…głosować łącznie…
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam, o którą po-

prawkę chodzi?)
O dwudziestą szóstą.
(Senator Aleksander Pociej: Zgoda.)

Przewodniczący Michał Seweryński:
Proszę państwa, poddaję pod głosowanie dwie popraw-

ki, dwudziestą czwartą i dwudziestą szóstą, której treść 
jest znana. Głosujemy nad nimi łącznie. Stanowiska są 
znane.

Kto z panów senatorów jest za przyjęciem popra-
wek? (2)

Kto jest przeciw? (3)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawki nie uzyskały poparcia większości.
Przechodzimy do omawiania poprawki dwudziestej 

piątej.
Biuro Legislacyjne.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Nie zgadzamy się z tą poprawką. Nie zgadzamy się 

przede wszystkim na dobrowolność, na to, że adwokaci 
i radcy prawni mają deklarować gotowość udzielania nie-
odpłatnej pomocy prawnej, ponieważ samorządy przyjmują 
na siebie określone zobowiązania.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Jak zawrą 
umowę.)

Jak zawrą umowę. A jak nie zawrą umowy, to dziekan 
będzie miał obowiązek wskazać adwokatów, którzy zawrą 
umowy.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Nawet gdy nie 
zechcą?)

Nie przewidujemy takiej sytuacji, ponieważ jest to za-
wód zaufania publicznego i zakładamy… Poza tym mamy 
deklarację ze strony samorządów prawniczych…

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze, stanowisko jest jasne. Dziękuję bardzo.
Co w związku z tym powie pan senator?

Senator Aleksander Pociej:
Chciałbym przypomnieć panu ministrowi, że niedawno, 

pierwszy raz w historii, pod Ministerstwem Sprawiedliwości 
odbył się protest adwokatów dotyczący udzielania pomocy 
prawnej z urzędu i stawek. Myślę, że skoro pan minister jest 
tak pewny, że adwokaci się z tego wywiążą, to jednak nie 
narzucałbym im tego z góry. Ja przejmuję tę poprawkę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator przejął poprawkę dwudziestą czwartą.
Poddaję ją pod głosowanie.
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Chcę jeszcze 
tylko…)

Przedstawiciel 
Naczelnej Rady Adwokackiej 
Dariusz Goliński:
Jeśli można, chciałbym zabrać głos. Adwokat Dariusz 

Goliński.
Chciałbym wskazać na to, że zgodnie z intencją ustawo-

dawcy na etapie prac rządowych zostały zgłoszone uwagi 
dotyczące uściślenia, że nieodpłatana pomoc prawna, o któ-
rej mowa w ustawie, będzie udzielana na zasadzie dobro-
wolności. Zostały zgłoszone dwie uwagi do tej ustawy 
przez adwokata, pana Jakuba Bartosiaka, i przez Krajową 
Izbę Radców Prawnych. Minister i wnioskodawca wska-
zywali na to, że założenie jest takie, że adwokaci i radcy 
prawni będą dobrowolnie podejmować czynności.

(Przewodniczący Michał Seweryński: Pan minister już 
o tym powiedział.)
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Senatorowie?
Pan senator Rulewski podtrzymuje poprawkę?

Senator Jan Rulewski:
Podtrzymuję ją z uwagi na to, że utrzymujemy dwa 

standardy. Jeden jest objęty rygorami ubezpieczenia, zo-
bowiązań, samorząd bierze za niego odpowiedzialność, 
a drugi jest, powiedziałbym, „luźny”.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Pan senator.

Senator Aleksander Pociej:
Jak najbardziej popieram tę poprawkę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Skoro już nikt nie ma uwag, poddaję poprawkę pod 

głosowanie…
Proszę?

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak jak jest zapisane w zastrzeżeniu, trzeba głosować 

nad nią łącznie z konsekwencjami, czyli łącznie z popraw-
kami dwudziestą dziewiątą, trzydziestą pierwszą i trzy-
dziestą ósmą.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak jest.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tych popra-

wek? (3)
Kto jest przeciw? (2)
Kto się wstrzymał? (2)
Poprawki uzyskały poparcie większości.
Przechodzimy do poprawki trzydziestej, tak?
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Nie, ponieważ 
ta poprawka… Przyjęcie tamtych poprawek wykluczyło 
poprawkę trzydziestą.)

Tak jest.
To którą omawiamy teraz?
(Głos z sali: Trzydziestą drugą.)
Chodzi o odesłanie, tak?

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak. Jest to propozycja Biura Legislacyjnego. Chodzi 

o to, że jest tutaj zbyt szerokie odesłanie.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jest to poprawka, którą nie do końca… Chodziło o to, że 

skoro stroną umowy czy porozumienia ma być organ samo-
rządu, to nieprawidłowe jest wskazywanie w tym miejscu 
zobowiązania dziekana, czyli kierującego organem.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan minister ma uwagi?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Zgadzam się.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Senatorze?

Senator Aleksander Pociej:
Przejmuję poprawkę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Poddaję poprawkę pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem? (7)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do poprawki dwudziestej siódmej.
(Ekspert do spraw Legislacji w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Katarzyna Konieczko: Ta poprawka 
została wykluczona.)

Proszę?
Wcześniej już ją wykluczyliśmy, tak.
Poprawka dwudziesta ósma.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Poprawka dwudziesta ósma została zgłoszona przez 

senatora Rulewskiego, jednocześnie za takim rozwiązaniem 
optują oba samorządy prawnicze. Chodzi o wyeliminowa-
nie możliwości udzielania porad prawnych przez osoby, 
które legitymują się wyłącznie tytułem magistra prawa.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Nie zgadzam się z tą poprawką.
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Panie Ministrze?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Nie zgadzamy się z tą poprawką.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dziękuję.
Czy ktoś z panów senatorów przejmuje tę poprawkę? 

Nikt jej nie przejmuje, nie poddajemy jej pod głosowanie.
Przechodzimy do omawiania następnej poprawki, trzy-

dziestej piątej.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jest to konsekwencja… Wcześniej zwracałam na to 

uwagę, chodzi o zmianę załącznika w związku z dookreśle-
niem klęski żywiołowej. Pozostałe poprawki są poprawka-
mi informacyjnymi, konsekwencjami ewentualnych…

(Wypowiedź poza mikrofonem)

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Zgadzamy się z tą poprawką.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak naprawdę poprawka została już przegłosowana.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Dobrze.
W tej chwili, po przegłosowaniu poprawek, głosujemy 

nad całością ustawy.
Bardzo proszę.

Wiceprezes 
Krajowej Rady Radców Prawnych 
Arkadiusz Bereza:
Panie Przewodniczący, mam tylko taką nieodpartą po-

trzebę – jak pan powiedział – by zwrócić uwagę na pewną 
kwestię. Przegłosowaliśmy tę kluczową poprawkę, dwu-
dziestą ósmą, a jej konsekwencją jest poprawka trzydziesta 
ósma. Nie wiem, czy nie powinien być tam zapis, który 
mówi, że skreśla się załącznik czwarty, nie trzeci.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Czy sprawa jest jasna?
Panie Ministrze? Odesłanie jest za szerokie.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Jerzy Kozdroń:
Tak, zgadzamy się.

Senator Aleksander Pociej:
Przejmuję poprawkę.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Pan senator przejmuje poprawkę.
Poddaję ją pod głosowanie.
Kto jest za przyjęciem poprawki? (7)
Dziękuję.
Przechodzimy do następnej poprawki.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
To też jest propozycja Biura Legislacyjnego, jest ona 

związana ze słowem „odpowiednio”.
(Przewodniczący Michał Seweryński: To jest poprawka 

trzydziesta…)
Jest to poprawka trzydziesta trzecia.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak.
(Senator Aleksander Pociej: Ja ją przejmuję.)
Kto jest za przyjęciem tej czysto redakcyjnej popraw-

ki? (7)
Dziękuję bardzo.
Przechodzimy do omawiania poprawki trzydziestej 

czwartej.
Proszę o referat.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Jest to propozycja Naczelnej Rady Adwokackiej do-

tycząca skreślenia obowiązku współpracy, który ma zo-
stać wpisany do ustawy – Prawo o ustroju adwokatury. 
Oczywiście gdybyśmy mieli rozważać tę poprawkę, nale-
żałoby dokonać analogicznej zmiany w przypadku ustawy 
dotyczącej samorządu radcowskiego, bo tam jest podobny 
zapis. W art. 22 pkcie 1 dodawany pkt 5a mówi o współ-
działaniu z jednostkami samorządu terytorialnego w zapew-
nianiu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
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Przewodniczący Michał Seweryński:
Tak. Pan senator Rulewski będzie sprawozdawcą. 

Będziemy wspierać pana senatora.
(Sekretarz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji Elżbieta Owczarek: A wniosek mniejszości?)
Wniosek mniejszości…
(Senator Jan Rulewski: Pan senator Seweryński.)
Tak, pan senator Seweryński i pan senator Rulewski, 

bo musi być dwóch senatorów.
(Senator Jan Rulewski: Pan Seweryński.)
Pan senator… Razem, już przy okazji.
Pan senator będzie sprawozdawcą.
Proszę państwa…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Sprawozdanie zawsze może być…
(Senator Jan Rulewski: Dlatego mówiłem: profesor 

Seweryński…)
(Rozmowy na sali)
Dobrze, niech mnie pani zapisze.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, zamykam posiedzenie komisji.
Dziękuję wszystkim za obecność.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Tak, przepraszam, oczywiście jest to moja pomyłka.

Przewodniczący Michał Seweryński:
Trzeci i czwarty…
(Senator Jan Rulewski: Tak.)
Dziękujemy za uwagę.
Poddaję pod głosowanie całą ustawę z poprawkami.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem ustawy? (7)
Kto jest przeciw? (0)
Jednogłośnie za.
Czy można prosić pana senatora o sprawozdanie?
(Senator Jan Rulewski: Mnie?)
Tak.

Senator Jan Rulewski:
Można. Z pomocą innych…

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 19)
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