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Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 marca 2015 r. 
(sygn. akt S 3/15) dotyczącego ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii.

2. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 grudnia 2014 r. (sygn. 
akt K 52/13) dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.

3. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 stycznia 2015 r. 
(sygn. akt K 39/12) dotyczącego ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli.

4. Rozpatrzenie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 14 kwietnia 2015 r. 
(sygn. akt P 45/12) dotyczącego ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe.



(Posiedzeniu przewodniczy zastępca przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski)

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dzień dobry.
Proszę państwa, możemy już otworzyć posiedzenie 

Komisji Ustawodawczej.
Witam serdecznie gości z panem ministrem zdrowia na 

czele. Witam również przedstawicieli innych ministerstw 
oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Proszę państwa, proponowany porządek obrad to roz-
patrzenie czterech wyroków Trybunału Konstytucyjnego, 
a w zasadzie trzech wyroków i postanowienia sygnaliza-
cyjnego.

Czy są jakieś uwagi senatorów do tego porządku obrad? 
Nie ma.

Proponuję, by przejść do punktu pierwszego: rozpa-
trzenie postanowienia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
17 marca 2015 r. dotyczącego ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii.

Proszę panią legislator o krótkie wprowadzenie nas 
w problematykę tego postanowienia sygnalizacyjnego. 
Dziękuję.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Dziękuję bardzo.
Katarzyna Konieczko, Biuro Legislacyjne.
Szanowni Państwo!
Postanowieniem z dnia 17 marca 2015 r. wydanym 

pod sygnaturą akt S 3/15 Trybunał przedstawił Sejmowi 
Rzeczypospolitej Polskiej uwagi dotyczące celowości pod-
jęcia działań ustawodawczych zmierzających do uregulo-
wania kwestii medycznego wykorzystywania marihuany.

Trybunał wydał postanowienie sygnalizacyjne na 
kanwie sprawy o innej sygnaturze, SK 55/13. W sprawie 
tej Trybunał orzekł o zgodności art. 62 ust. 1 oraz art. 63 
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z konstytucją 
w zakresie, w jakim przepisy te dotyczą konopi innych niż 
włókniste. Trybunał nie podzielił argumentów skarżącego 
dotyczących tego, że w tym zakresie została naruszona 
gwarancja wynikająca z art. 47 konstytucji, czyli przepisu, 
który stanowi, że każdy ma prawo do ochrony prawnej ży-

cia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do 
decydowania o swoim życiu osobistym. Trybunał wyraźnie 
wskazał, że to rolą państwa jest określenie, w jakim kierun-
ku zmierza polityka związana z karalnością czynów polega-
jących na posiadaniu czy używaniu substancji uznawanych 
za narkotyki. W sprawie podnoszone były różne argumen-
ty, dlatego Trybunał zwrócił uwagę na to, że konstytucja 
gwarantuje również prawo do ochrony zdrowia, jest o tym 
mowa w art. 68 ust. 1 ustawy zasadniczej. W związku z tym, 
wobec informacji wskazujących na przydatność marihuany 
w celach leczniczych bądź w profilaktyce przeciwbólowej, 
może zachodzić sprzeczność pomiędzy celem deklarowa-
nym w konstytucji a zakazami wypływającymi z ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii.

Trybunał zwrócił też uwagę na pewną niekonsekwen-
cję występującą na gruncie obowiązującego ustawodaw-
stwa. Wiąże się ona z następującą kwestią: zdaje się, że 
w istocie przepisy umożliwiają przywóz na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej substancji, których używanie jest 
zabronione w świetle ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 
Tym samym, jeżeli przywóz zostanie dokonany legalnie, to 
w świetle polskiego prawa posiadanie oraz używanie tych 
substancji nie powinno być penalizowane i kryminalizowa-
ne. W związku z tym Trybunał wyraził taki pogląd, że de lege 
lata położenie przez ustawodawcę nacisku na zwalczanie 
uzależnień prowadzących do utraty zdrowia w pewnym za-
kresie stawia pod znakiem zapytania realizację prawa do 
świadczeń opieki zdrowotnej ze strony państwa, a zadaniem 
ustawodawcy jest wyważenie tych dwóch celów.

Rozwiązanie odnoszące się do możliwości wwożenia 
do Rzeczypospolitej Polskiej marihuany medycznej jest 
pożądane z punktu widzenia członkostwa Rzeczypospolitej 
w Unii Europejskiej, lecz pogłębia ono niespójność mię-
dzy celami deklarowanymi przez ustawodawcę w ustawie 
o przeciwdziałaniu narkomanii a celami wynikającymi 
z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. Dlatego za-
sadne staje się uzgodnienie regulacji nakierowanych na 
zwalczanie uzależnień i regulacji nakierowanych na zapew-
nienie efektywności procesu leczenia określonych schorzeń 
bądź terapii przeciwbólowej.

Postanowienie sygnalizacyjne nie ma wywołuje skutku 
w postaci derogacji jakiegoś przepisu z porządku prawnego, 
zwłaszcza że to postanowienie – jak już wspomniałam – zo-
stało wydane na kanwie wyroku o zgodności z konstytucją. 
Niemniej uwagi, które Trybunał przedstawia w tego typu 
orzeczeniach, muszą zostać wzięte pod uwagę przez usta-
wodawcę, powinny być należycie rozważone i ewentualnie 
powinny skutkować wszczęciem procesu legislacyjnego.

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 05)
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Prosiłbym pana ministra o zajęcie stanowiska w tej 
sprawie, w szczególności pod kątem ewentualnych prac 
legislacyjnych mających na celu usunięcie niespójności 
w prawie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Po gruntownym zapoznaniu się z postanowieniem 

Trybunału Konstytucyjnego z ubolewaniem zauważyłem, 
że Trybunał niejako pominął w tym wywodzie istnienie 
prawa farmaceutycznego. Myślę, że warto je tutaj przywołać, 
żebyśmy mieli świadomość, że wiele substancji, które mają 
wpływ na organizm człowieka, może mieć zastosowanie 
w medycynie, a wiele substancji nie może. Te substancje, 
które mają wywierać efekt psychotropowy, euforyzujący, 
często wywierają także efekt przeciwbólowy albo usypia-
jący. Część z nich jest objęta wykazem substancji kontro-
lowanych, co jest oczywiście konsekwencją konwencji 
Organizacji Narodów Zjednoczonych, ale niektóre znajdują 
swoją zastosowanie w medycynie i występują w obrocie pod 
postacią produktów leczniczych. Czyli są one substancjami 
kontrolowanymi, ale ich wytwarzanie, produkcja i dystry-
bucja odbywają się pod nadzorem prawa farmaceutycznego, 
występują one w lekach sprzedawanych w aptekach. A zatem 
w kontekście funkcjonującego we współczesnym świecie 
prawa farmaceutycznego trudno w ogóle mówić o istnieniu 
takiego produktu jak medyczna marihuana. Takie określenie 
niestety przebiło się ostatnio do przestrzeni publicznej. Nie 
ma czegoś takiego jak medyczna marihuana.

Możemy mówić o zastosowaniu w medycynie substancji 
czynnych, które występują w kanabinoidach. W marihuanie, 
czyli w zielu konopi indyjskich, występują dwie takie sub-
stancje. Jedna z nich to tetrahydrokannabinol, który znajduje 
się na liście substancji kontrolowanych, ponieważ wywiera 
efekt euforyzujący, a druga to kannabidiol, który nie ma 
działania euforyzującego i nie znajduje się na liście substan-
cji kontrolowanych. To, że te substancje, te składniki czynne 
mogą mieć zastosowanie w medycynie, skutkuje tym, że 
w istocie w tej chwili jest w Polsce jeden produkt leczniczy, 
który został dopuszczony do obrotu. Mówiąc kolokwialnie, 
jest to lek, który zawiera obie te substancje, nazywa się 
Sativex. Jeśli dobrze pamiętam, od końca roku 2012 jest 
on sprzedawany w polskich aptekach. Toczą się badania 
kliniczne mające na celu dopuszczenie do obrotu następnego 
leku, który być może będzie miał zastosowanie w leczeniu 
padaczki u dzieci i osób dorosłych. W innych krajach Unii 
Europejskiej dostępne są leki ziołowe czy wręcz substraty 
farmaceutyczne, które zgodnie z polskim prawem farma-
ceutycznym możemy importować do Polski. Zresztą sprawa 
dotycząca eksperymentu terapeutycznego prowadzonego 
przez Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, która nabrała 
niestety rozgłosu medialnego, dotyczy także produktów 
sprowadzanych w ramach importu docelowego.

Substancje, które można nabyć w aptekach, są dys-
trybuowane legalnymi  kanałami rozpoznawanymi przez 
prawo farmaceutyczne i nie podlegają reżimowi ustawy 

Aktualnie w Sejmie znajduje się projekt – został już zgło-
szony – który przewiduje nowelizację ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii; jest to druk nr 3668. Niewątpliwie projekt ten 
jest pokłosiem zarówno postanowienia sygnalizacyjnego, jak 
i doniesień prasowych związanych ze sprawą zastosowania 
medycznej marihuany. Wydaje się jednak, że sprawa nie jest 
na tyle prosta, na ile można by domniemywać po zapoznaniu 
się z samym postanowieniem Trybunału Konstytucyjnego. 
Abstrahując już od tego, jakie działanie mają konopie inne niż 
włókniste – bo niewątpliwie komisja ustawodawcza nie będzie 
właściwa do rozpatrzenia tej kwestii, jest to pole opinii eks-
perckich, zwłaszcza gestia ministra zdrowia – należy wskazać, 
że wątpliwe jest to, czy nowelizacja ustawy o przeciwdziała-
niu narkomanii jest środkiem, który powinien prowadzić do 
celu wskazanego przez Trybunał.

W swojej informacji w pkcie 6 wskazałam na pewne 
problemy, a zwłaszcza na pewną niekonsekwencję, którą 
wprowadzilibyśmy, decydując się na nowelizację ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii w tym zakresie. Jeśli chodzi 
o inne substancje klasyfikowane na gruncie załączników 
do tej ustawy jako substancje zabronione bądź substancje 
o ograniczonej przydatności w badaniach czy w innym 
aspekcie, to nie ma odpowiedniej regulacji podobnej do 
proponowanej w projekcie w art. 30a, który, ogólnie rzecz 
biorąc, mówi o dopuszczeniu do stosowania marihuany 
w określonych przypadkach czy w przypadkach określo-
nych schorzeń. W związku z tym odpowiedź na postanowie-
nie Trybunału na pewno nie jest taka prosta, jak mogłoby się 
wydawać. Nie może to być po prostu zgłoszenie projektu, 
który nowelizuje ustawę o przeciwdziałaniu narkomanii.

Faktem jest, że problem istnieje, choćby z tego względu, 
że w praktyce rozporządzenie wspomniane przez Trybunał 
w kontekście transgranicznym, czyli w kontekście przywozu 
i wywozu substancji zabronionych ustawą o przeciwdziała-
niu narkomanii, odsyła do przepisów, które zostały uchylo-
ne. A zatem obecnie rozporządzenie, które powinno zawie-
rać adekwatną normę prawną w tym zakresie, nie pozwala 
na zrekonstruowanie pełnej normy. Owszem, można byłoby 
zrobić to przez analogię, odwołując się do innych rozpo-
rządzeń, niemniej nie byłoby to działanie w pełni zgodne 
z zasadą państwa prawa. W związku z tym wydaje się, że ko-
nieczna jest jakaś ingerencja ustawodawcy, a przynajmniej 
podmiotu uprawnionego do wydania rozporządzenia.

Pytanie zasadnicze jest takie: czy na pewno zmiany na 
gruncie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii są koniecz-
ne dla zrealizowania celu, o którym mówi Trybunał? Czy 
wskazany byłby właśnie taki kierunek nowelizacji, jaki 
został zaproponowany chociażby w projekcie poselskim, 
w druku nr 3668? Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Ten projekt poselski został wycofany, tak? Przeczytałem 

gdzieś taką informację.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Czy nie?
Dobrze, w trakcie posiedzenia odpowiemy sobie na 

to pytanie.
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Innymi słowy, w moim przekonaniu w Polsce jest taki 
stan prawny, który gwarantuje pacjentom odpowiedni do-
stęp do właściwego leczenia. Fakt obecności w ziołach 
niektórych substancji czynnych, które mogą mieć zastoso-
wanie w medycynie, nie uprawomocnia stosowania przez 
lekarzy tychże ziół. Gdy ktoś ma potrzebę zastosowania 
atropiny w medycynie, to stosuje atropinę, a nie wysyła 
pacjentów do lasu – przepraszam za trywializację – żeby na-
zbierali sobie odpowiednich ziół i zaparzyli z nich wywar, 
dlatego że leczenie musi być bezpieczne dla pacjenta. Musi 
być stosowana stabilna dawka, a lekarz musi wiedzieć, 
jakie substancje i w jakiej ilości znajdują się w określonym 
produkcie leczniczym podawanym w określonej, z góry 
ustalonej dawce.

Dzisiaj same konopie indyjskie, które podlegają da-
leko idącym modyfikacjom genetycznym, czasami są już 
substancjami zawierającymi 10%, 20% i więcej procent 
tetrahydrokannabinolu. Trudno jest zatem mówić o jakim-
kolwiek zastosowaniu leczniczym. Warunkiem zastoso-
wania leczniczego jest stabilność dawki i pewność co do 
składu, a w tym przypadku nie mamy do czynienia z taką 
sytuacją. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja jeszcze o coś dopytam, bo może 

czegoś nie rozumiem. W zakończeniu postanowienia sy-
gnalizacyjnego Trybunału w pkcie 2.5 jest takie zdanie: 
„Trybunał w ramach postanowienia sygnalizacyjnego nie 
przesądza o sposobie uregulowania przez ustawodawcę 
kwestii medycznego wykorzystywania marihuany, zwraca 
jednak uwagę na potrzebę unormowania tej kwestii”. Dalej 
już nie będę czytał. Jest to takie znaczące zdanie.

Z tego co pan powiedział, zrozumiałem, że w tej chwi-
li nie ma potrzeby regulowania kwestii wykorzystania 
marihuany do celów leczniczych na gruncie ustawodaw-
stwa, chociażby w prawie farmaceutycznym, z uwagi na 
to, że mówimy ewentualnie o związkach chemicznych 
zawartych w marihuanie, a nie o samej marihuanie, bo 
nie jest ona używana wprost do celów medycznych. Tak 
mam to rozumieć?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Tak. Absolutnie taka była moja intencja. Jest dokładnie 

tak, jak powiedział pan przewodniczący. Mało tego, gdy-
bym ja jako lekarz stwierdził konieczność zastosowania 
tych substancji, mógłbym dzisiaj wypisać panu receptę na 
lek, który zawiera THC i CBD, a pan mógłby zrealizować 
ją w polskiej aptece.

(Zastępca Przewodniczącego Bohdan Paszkowski: 
Innymi słowy, resort nie widzi potrzeby zmian w na-
szym ustawodawstwie, o które wnioskuje Trybunał 
Konstytucyjny?)

Zdecydowanie nie widzę potrzeby takich zmian.

o przeciwdziałaniu narkomanii. To znaczy pacjent, który 
przemierza drogę z apteki do domu albo chodzi po mieście, 
mając przy sobie lek, którego jeden ze składników jest 
substancją kontrolowaną, nie podlega penalizacji z tytułu 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. Niektóre substancje 
kontrolowane, na przykład kodeina, są składnikami prepa-
ratów przeciwbólowych, leków OTC, czyli dostępnych bez 
recepty, które można kupić w aptece.

Per analogiam można byłoby powiedzieć, że nikt 
w Polsce nie domagał się jeszcze legalizacji medycznego 
użycia słomy makowej – mam nadzieję, że do tego nie 
dojdzie – w której znajdują się alkaloidy opium, chociaż 
w medycynie wykorzystujemy alkaloidy opium jako sku-
teczne leki przeciwbólowe. Jest olbrzymi arsenał leków 
w plastrach, w różnych innych postaciach farmaceutycz-
nych, leków podawanych także w formie iniekcji, takich 
jak morfina, buprenorfina, czy szereg różnych substancji, 
które są stosowane jako leki przeciwbólowe.

Mam wrażenie, że trochę pominięto prawo farma-
ceutyczne, a w debacie publicznej doszło do zupełnego 
pomylenia pojęć, bo brak dostępu do narkotyku jest utoż-
samiany z brakiem dostępu do leczenia. Dzisiaj w Polsce 
w przypadku, gdy ktoś podupada na zdrowiu i wymagane 
jest zastosowanie produktu leczniczego ze względów me-
dycznych – a ludzi leczymy tylko lekami, nie leczymy ich 
substancjami, których skład i profil bezpieczeństwa nie 
są znane – to można mu podać taki lek, a jeżeli nie ma go 
w polskich aptekach, to można go sprowadzić w ramach 
importu docelowego i podać pacjentowi. Nie zostanie to 
uznane za posiadanie narkotyku, nawet wówczas, gdy ta 
substancja jest na liście substancji kontrolowanych.

Notabene jeżeli chodzi o leki zawierające substancje wy-
stępujące w zielu konopi indyjskich, to w latach 2013–2015 
wydaliśmy dwadzieścia trzy indywidualne zgody na import 
docelowy i zastosowanie takich leków u pacjentów, których 
stan tego wymagał. Myślę, że jest to dowód na to, że funk-
cjonuje to w praktyce. To, że nie jest to zbyt powszechne, 
wynika z pewnego zjawiska narkofobii, z którym intensyw-
nie walczymy. Jeśli chodzi o stopień zużycia bezpiecznych, 
nowoczesnych opioidowych środków przeciwbólowych, to 
w rankingu krajów europejskich zajmujemy bardzo niską 
pozycję. Stymulujemy naszych lekarzy, ale niestety ciągle 
jest to bardzo niski poziom zużycia.

Innymi słowy, w moim przekonaniu – biorę pod uwagę 
obecny stan prawa farmaceutycznego i prawa medycz-
nego – nie mamy w Polsce problemu braku dostępności 
do leczenia tetrahydrokannabinolem ani kannabidiolem, 
ponieważ jeśli zaistnieje potrzeba, to takie substancje mogą 
być sprowadzane w ramach importu docelowego. Pomijam 
w ogóle kwestię tego, że według dzisiejszego stanu wiedzy 
przydatność tych dwóch substancji w medycynie jest raczej 
trudna do jednoznacznego ustalenia. Jeśli chodzi o zasto-
sowanie THC i CBD w medycynie, to zarówno stanowisko 
Agencji Oceny Technologii Medycznych, o które wystą-
piłem na początku tego roku, jak i stanowiska konsultan-
tów krajowych oraz towarzystw naukowych wyrażone na 
podstawie aktualnej wiedzy są raczej mocno sceptyczne. 
Oczywiście nie wyklucza to konieczności badań nauko-
wych w tym kierunku, badania się odbywają, ale nie jest 
to standard leczenia.
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ministra nie była ujawniana. Rozumiem jednak, że Trybunał 
Konstytucyjny wyjaśniał pewne sprawy w kontekście róż-
nych zastosowań medycznych itd., co przyczyniło się do 
wydania postanowienia sygnalizacyjnego. Czy minister był 
reprezentowany przez kogoś podczas tego postępowania 
i czy przedstawiciel ministerstwa przedstawiał jakieś sta-
nowisko w tej sprawie, które później znalazło odzwiercie-
dlenie w postanowieniu sygnalizacyjnym?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Niestety nie, Panie Przewodniczący. Przed wydaniem 

tego postanowienia Trybunał Konstytucyjny nie wysłał 
żadnych zapytań do ministra zdrowia, a przedstawiciel 
ministerstwa czy minister zdrowia nie był proszony 
o uczestnictwo w postępowaniu. W związku z tym nie-
stety minister zdrowia nie miał okazji wygłosić swojego 
stanowiska w tej sprawie.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze!
Jeśli chodzi o rozpoczęcie procedury legislacyjnej przez 

Senat, to oczywiście jest zdecydowanie za późno, nie zdą-
żymy tego zrobić. Jest jednak projekt poselski, o którym 
wspomniała pani legislator. Wpłynął on 9 czerwca, są zbie-
rane opinie na ten temat.

Panie Ministrze, jest tam przewidziana delegacja dla 
ministra zdrowia upoważniająca go do sporządzenia w po-
rozumieniu z ministrem rolnictwa wykazu środków leczni-
czych. Sejm na pewno nie zdąży. Myślę, że jest to sprawa, 
którą powinniśmy zająć się już w następnej kadencji. Teraz 
powinniśmy zakończyć dyskusję na ten temat.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Jak rozumiem, pan senator składa wniosek formalny?
(Senator Andrzej Matusiewicz: Tak.)
Za chwilę go przegłosujemy.
Padły tutaj pytania do pana ministra, w związku z tym 

proszę o odpowiedź.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Bardzo dziękuję.
Projekt stanowiska rządu jest negatywny wobec tego 

projektu ustawy, łącznie z autopoprawką.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby się wypowie-

dzieć w tej sprawie? Nie widzę chętnych.
Otwieram dyskusję. 

Przedstawiciel 
Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka 
Zuzanna Warso:
Zuzanna Warso, Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Czyli pan minister nie zgadza się z Trybunałem 

Konstytucyjnym i uważa, że postanowienie sygnalizacyj-
ne jest błędne, tak? Uważa pan, że Trybunał popełnił błąd, 
sygnalizując potrzebę zmiany w ustawodawstwie?

Będę wdzięczna za jasną odpowiedź: tak albo nie.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Jeżeli pan minister mógłby jeszcze…

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Oczywiście.
Panie Przewodniczący, odpowiedź na pytanie pani 

z fundacji wykracza poza moje kompetencje. Kompetencją 
ministra zdrowia nie jest ocenianie wyroków Trybunału 
Konstytucyjnego. Gdy pan przewodniczący zapytał mnie, 
czy widzę konieczność modyfikacji prawa farmaceutyczne-
go lub w ogóle prawa w tym zakresie, odpowiedziałem, że 
nie, ponieważ leczenie ludzi ziołami o nieznanym składzie 
zawsze będzie błędem medycznym. Od lekarzy oczekujemy 
tego, żeby przepisywali pacjentom bezpieczne dla nich leki 
i wiedzieli, jak dawkuje się daną substancję. Na tym polega 
współczesna medycyna.

Na początku wypowiedzi podkreśliłem, że w tym po-
stanowieniu Trybunał nie wziął pod uwagę całego prawa 
farmaceutycznego. W moim przekonaniu nie ma dzisiaj 
w Polsce problemu braku dostępności. Najbardziej nama-
calnym dowodem niechaj będzie to – jeszcze raz to powiem 
– że dziś w polskich aptekach sprzedaje się lek zawierający 
CBD i THC, a zatem substancje czynne, które znajdują się 
w zielu konopi indyjskich.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Zadam jeszcze dwa pytania. Za chwilę oddam głos 

senatorowi Matusiewiczowi, tylko chciałbym doprecyzo-
wać… Mam takie pytanie: czy Ministerstwo Zdrowia było 
reprezentowane podczas postępowania, które dotyczyło 
art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii? To posta-
nowienie sygnalizacyjne jest wynikiem rozstrzygnięcia 
sprawy, którą rozpatrywał Trybunał. Wychodzi na to, że 
być może argumentacja podnoszona w tej chwili przez pana 
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tyczne mogą mieć różny status. Chodzi o produkty opisane 
w farmakopei, w pełni bezpieczne pod względem nadzoru 
farmaceutycznego nad produktem leczniczym.

Drugie pytanie pana przewodniczącego odnosi się już 
do różnych uregulowań w zakresie polityki przeciwdziała-
nia narkomanii w różnych krajach. Rzeczywiście są takie 
kraje, które charakteryzują się nieco bardziej liberalistycz-
nym podejściem do posiadania narkotyków. Definiują one 
minimalną wartość brzegową, mówią, jaką ilość danej sub-
stancji można posiadać na własny użytek, z definicji ilości 
te nie są penalizowane.

Z kolei w naszym kraju podjęto inne decyzje. Do usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii wprowadzono przepis 
pozwalający prokuratorom i sędziom na odstąpienie od 
penalizacji w ramach indywidualnych decyzji bez okre-
ślania minimalnej dawki. Toczy się dyskusja na ten te-
mat, jest to konfliktowa sprawa, bo określenie minimalnej 
dawki spowodowałoby, że dilerzy zawsze mogliby mieć 
przy sobie minimalną dawkę i nie podlegaliby penalizacji. 
Obowiązujący system pozwala na podejmowanie indywi-
dualnych decyzji przez prokuratorów i sędziów. Nie jest 
on jednak doskonały pod tym względem, tym bardziej że 
obserwujemy wzrastającą liczbę decyzji prokuratorów i sę-
dziów o odstąpieniu od karania. Liczba ta jest różna w róż-
nych rejonach kraju. A zatem jest to rozwiązanie, które… 
Myślę, że w tym przypadku niestety żadne z rozwiązań 
nie jest idealne. W Polsce przyjęto takie rozwiązanie, a nie 
inne. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Wracamy do kwestii wniosku formalnego. Został złożo-

ny wniosek o to, żebyśmy nie kontynuowali prac legislacyj-
nych związanych z tym postanowieniem sygnalizacyjnym. 
Wzięliśmy pod uwagę argumenty, które padły, posiadaną 
wiedzę oraz czas, który pozostał nam do końca kadencji.

Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (10)
Dziękuję bardzo.
Widziałem, że… Wydawało mi się, że wszyscy byli za.
(Głos z sali: Jednomyślnie.)
Jednomyślnie za.
Dobrze. To zwalnia mnie z obowiązku dalszego proce-

dowania nad tą sprawą.
Dziękuję panu ministrowi. Jeżeli pan minister chciałby 

z nami zostać, to proszę, ale już…
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia Igor 

Radziewicz-Winnicki: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Punkt drugi porządku obrad to rozpatrzenie wyroku 

Trybunału Konstytucyjnego z dania 10 grudnia 2014 r. 
dotyczącego ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt. Sprawa dotyczy tak zwanego uboju rytualnego.

Pani legislator nie została wyznaczona do omówienia 
tego punktu, a pan Marek po sąsiedzku zmaga się z kwe-
stią kredytów frankowych, tak? Poczekamy chwileczkę… 
Proszę państwa, możemy przyjąć taką procedurę: wobec 
tego, że sprawa jest ogólnie znana, mogę za chwilę odczy-
tać sentencję wyroku. Nie będę wchodził w uzasadnienie, 

Po pierwsze, trudno oczekiwać, by minister zdrowia 
wraz z ministrem rolnictwa ogłosili wykaz produktów lecz-
niczych. Po drugie, coś, co nie spełnia norm wynikających 
z prawa farmaceutycznego, nigdy nie będzie produktem 
leczniczym. Mówiąc wprost, olej RSO, który nie powsta-
je w reżimie produkcji wyrobów leczniczych, nie będzie 
produktem leczniczym. Po trzecie, procedura dopuszcze-
nia do obrotu produktów leczniczych jest dość szczegó-
łowo uregulowana prawem międzynarodowym, łącznie 
ze szczegółowymi wymaganiami dotyczącymi praktyki 
wytwarzania czy dystrybucji. W związku z tym, pomija-
jąc już kwestię pewnej logiki dotyczącej bezpieczeństwa 
pacjentów, ta propozycja jest wręcz sprzeczna z prawem 
unijnym. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

Dziękuję bardzo.
Za chwilę poddam wniosek pod głosowanie, ale chciał-

bym jeszcze o coś dopytać. W pierwszej wypowiedzi pana 
ministra był fragment odnoszący się do tego, że były wy-
dawane zgody na używanie – jak rozumiem – czystego 
narkotyku, czyli marihuany czy jakichś innych substancji. 
O co tu chodzi?

Drugie pytanie dotyczy tego, na co powołuje się Trybunał 
Konstytucyjny w swoim postanowieniu sygnalizacyjnym. 
Trybunał powołuje się na prawo farmaceutyczne, wskazuje 
na wyrażanie indywidualnych zgód i odsyła do prawodaw-
stwa europejskiego w tym zakresie. Czy na terenie Europy 
– być może też na terenie naszego kraju – wyraża się zgodę 
na to, żeby na przykład marihuana była stosowana wprost 
jako środek mający pomóc pacjentowi?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Zdrowia 
Igor Radziewicz-Winnicki:
Nasze zgody dotyczą… Jest tak: znakomita większość 

leków potrzebnych do leczenia pacjentów w Polsce jest 
dopuszczona do obrotu w Polsce, są one po prostu dostęp-
ne w polskich hurtowniach i aptekach. Są jednak takie 
jednostki chorobowe i takie leki, których nie ma w Polsce 
albo w Europie. Wtedy, gdy nie mamy takich leków, spro-
wadzamy je dla pacjentów w ramach tak zwanego importu 
docelowego. Jest to procedura opisana w art. 4 ustawy – 
Prawo farmaceutyczne. Pozwala ona na sprowadzenie do 
kraju leku, który nie jest dostępny na terenie Polski, pod 
warunkiem, że jest on dopuszczony do obrotu w innym 
kraju, ale musi to być produkt leczniczy. W tym trybie 
rocznie wydajemy około dwudziestu, trzydziestu tysięcy 
zgód na sprowadzenie różnych leków. W ostatnich latach 
wydaliśmy dwadzieścia osiem zgód rocznie – dokładnie, 
potwierdza to pani dyrektor – na produkty lecznice zawie-
rające w swoim składzie ziele konopi indyjskich. Były 
to takie produkty lecznicze jak: Bediol, Bedrobinol albo 
Bedrocan, czyli produkty lecznicze dopuszczone do obrotu 
w kraju, z którego je sprowadzaliśmy. Były to produkty 
lecznicze lub substraty farmaceutyczne. Surowce farmaceu-
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Konstytucyjnego. Chcę zwrócić uwagę na to, że ubój zwie-
rząt według szczegółowych metod wymaganych przez ob-
rzędy religijne może być dokonywany bez konieczności 
stosowania sankcji karnych.

Chcę też poinformować, że w październiku 2014 r. 
rzecznik praw obywatelskich złożył wniosek do Trybunału 
Konstytucyjnego o to, żeby ubój rytualny mógł być re-
alizowany przez wspólnoty religijne zamieszkujące teren 
Rzeczypospolitej Polskiej. Po ogłoszeniu wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego w grudniu 2014 r. rzecznik praw oby-
watelskich został ponownie zapytany, czy podtrzymuje 
swój wniosek w kontekście wydanego wyroku. Rzecznik 
podtrzymał swój wniosek, a więc oznacza to, że Trybunał 
Konstytucyjny będzie się nim zajmował. Termin rozprawy 
nie został jeszcze wyznaczony.

Chciałbym poinformować Wysoką Komisję także o tym, 
że parlamentarny zespół do spraw ochrony zwierząt złożył 
poselski projekt ustawy, który obecnie jest procedowany 
w Sejmie. W tej chwili to tyle. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, chciałbym tylko dopytać o to, czy w tej 

chwili nie ma problemów z ubojem rytualnym na terenie 
naszego kraju.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Nie mamy żadnych sygnałów, które przyczyniałyby 

się do reagowania w sensie prawnym. Wiemy, że ubój jest 
prowadzony bezkonfliktowo. Dziękuję bardzo.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z zaproszonych gości chciałby zabrać głos 

w tej sprawie? Nie.
Otwieram dyskusję.
Nie widzę chętnych.
Panie Ministrze, jak rozumiem, wniosek pani rzecznik 

zmierza do tego, żeby możliwość uboju rytualnego była 
ograniczona do wykonywania go przez wspólnoty religijne, 
które funkcjonują na terenie naszego kraju, ale w konse-
kwencji zmierza do tego, żeby wyeliminować eksport mięsa 
z uboju rytualnego z naszego kraju. Dobrze rozumiem?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Panie Przewodniczący, bardzo dobrze odczytał pan 

intencje rzecznika praw obywatelskich, bo rzeczywiście 
rzecznik chciałby, żeby możliwość uboju rytualnego była 
adresowana wyłącznie do wspólnot religijnych zamieszku-
jących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o to, 

bo sprawa jest znana. Są z nami przedstawiciele ministra 
rolnictwa. Po prostu poznalibyśmy ich stanowisko i ewen-
tualnie zapytalibyśmy, czy są podejmowane prace legisla-
cyjne w tej sprawie, czy jest konieczność podejmowania 
prac legislacyjnych w związku z treścią tego wyroku. Tak 
moglibyśmy to zrealizować. Jeżeli państwo wyraziliby 
zgodę na takie rozwiązanie, to moglibyśmy wstępnie roz-
patrzyć tę sprawę. Są…

(Senator Grażyna Sztark: Absolutnie wszyscy się zga-
dzamy. Wszystkim nam znana jest ta sprawa.)

Jasne. Ja może jeszcze tylko, powiedzmy, tytułem przy-
pomnienia powiem, że wyrok zapadł 10 grudnia 2014 r. 
Trybunał wydał wyrok – jak widzę – bodajże w pełnym skła-
dzie. Może nie w pełnym, ale na pewno w rozszerzonym.

(Głos z sali: W pełnym.)
W pełnym. W tej chwili nie jestem w stanie przeliczyć, 

czy wszyscy sędziowie byli obecni. No, ale było ich wielu.
Przytoczę treść sentencji. Trybunał uznał, że art. 34 

ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt – będę skracał – w za-
kresie, w jakim nie zezwala na poddanie zwierząt ubojowi 
w ubojni, rzeźni, według szczególnych metod wymaga-
nych przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 
2 i 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w związku 
z art. 9 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 
1950 r. zmienionej następnie odpowiednimi Protokołami. 
Art. 35 ust. 1 i 4 ustawy powołanej w pkcie 1 – czyli usta-
wy o ochronie zwierząt – w zakresie, w jakim przewiduje 
odpowiedzialność karną za poddawanie zwierząt ubojowi 
w ubojni, rzeźni, według szczególnych metod wymaganych 
przez obrzędy religijne, jest niezgodny z art. 53 ust. 1, 2 
i 5 konstytucji w związku z art. 9 Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności. W pozostałym 
zakresie Trybunał Konstytucyjny umorzył postępowanie. 
W zasadzie nie ma odroczenia wykonalności wyroku. Tak 
przedstawia się ten wyrok.

W tej chwili chciałbym przedstawić swoją prośbę, chy-
ba że pani legislator zechce uzupełnić moją wypowiedź 
w jakiejś kwestii. Chciałbym skierować pytania do…

Przepraszam, nie powitałem pana ministra, ale chyba 
musiał pan przyjść w trakcie obrad. Prosiłbym pana o wy-
rażenie stanowiska dotyczącego tego, co należy zrobić 
z tą sprawą, czy być może wystarczy przyjąć to rozstrzy-
gnięcie do wiadomości. Jak rozumiem, te artykuły zostały 
wyeliminowane z obrotu prawnego. Czy minister ma jakąś 
swoją koncepcję rozwiązania tej sprawy? Czy są prowa-
dzone jakieś prace legislacyjne w tym zakresie, chociażby 
w Sejmie, lub czy przewiduje się podjęcie prac?

Proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Kazimierz Plocke:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Odpowiadając na postawione pytania, chcę zwrócić 

uwagę na to, że rozporządzenie Wspólnoty Europejskiej 
nr 1099 z 2009 r. stanowi, że przepisy tegoż rozporządze-
nia można stosować na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
wprost, co wynika także z uzasadnienia wyroku Trybunału 



w dniu 27 sierpnia 2015 r. 9

Czy pani legislator może to potwierdzić?
(Senator Grażyna Sztark: Ale mi też się wydaje, że 

było…)
Z tego, co podpowiada mi…
(Głos z sali: To nie jest ten punkt.)
(Senator Grażyna Sztark: To nie jest ten punkt?)
Nie? Chwileczkę.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, nawet z informacji, którą złożył nasz 

legislator, pan Marek Jarentowski, wynika… Napisał on 
tak: „Można przyjąć, że wykonanie wyroku stanowi wspo-
mniana i ostatecznie uchwalona ustawa z dnia 20 marca 
2015 r. o zmianie ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli. 
Dokonano w niej nowelizacji zakwestionowanego przepi-
su. Obecnie przewiduje on, że dla realizacji celu postępo-
wania kontrolnego upoważnieni przedstawiciele NIK mają 
prawo do przetwarzania danych osobowych, z wyjątkiem 
danych ujawniających poglądy polityczne, przekonania 
religijne lub filozoficzne, jak również danych o kodzie 
genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym”. To wynika 
z informacji.

Jak sięgam pamięcią, jest taka ustawa o Najwyższej 
Izbie Kontroli. Jednak żeby nie było wątpliwości, proponu-
ję, żebyśmy pozostawili tę kwestię do wyjaśnienia z uwagi 
na to, że nie ma dzisiaj z nami pana Marka. Powstała nad-
zwyczajna sytuacja związana z wydłużaniem się procedo-
wania innej ustawy, która jest rozpatrywana w sali obok. 
W związku z tym tak to skwituję: odłożymy rozstrzygnięcie 
tej kwestii do następnego spotkania.

Proszę państwa, teraz omówimy punkt czwarty.
Dzisiaj procedujemy w trochę nadzwyczajnym try-

bie…
Pani legislator może mi trochę pomóc.
Ta sprawa też jest znana, dotyczy wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z 14 kwietnia 2015 r., w którym Trybunał 
orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierp-
nia 1997 r. – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi o tak zwany 
bankowy tytuł egzekucyjny.

Pamiętacie państwo tę instytucję. Pozwalała ona na 
poddanie się egzekucji w przypadku chociażby zaciągania 
jakiegoś zobowiązania w banku, co pozwalało na to, by 
później na podstawie tego bankowego tytułu egzekucyj-
nego skierować sprawę bezpośrednio do egzekucji komor-
niczej z pominięciem nadania klauzuli wykonalności itd., 
czyli całego postępowania sądowego. Trybunał orzekł, że 
jest to, mówiąc w skrócie, nierówne traktowanie stron, 
w związku z tym wydał taki wyrok.

Pani legislator zgłaszała gotowość do ewentualnego 
wspomożenia mnie kilkoma zdaniami. Jeżeli jest taka po-
trzeba i uważa to pani za stosowne, to proszę.

Przypomnę tylko, że bankowy tytuł egzekucyjny jesz-
cze funkcjonuje w naszym systemie prawnym, albowiem 
Trybunał odroczył wykonanie wyroku do dnia 1 sierpnia 
2016 r.

Jeżeli pani legislator chce coś dodać, to bardzo proszę. 
Jeżeli nie, to nie będę tego wymagał. Ewentualnie popro-
simy naszych gości o wyrażenie swoich stanowisk, ale 
najpierw wypowie się pani legislator.

żeby nie było możliwości, że tak powiem, zaopatrywania 
innych wspólnot religijnych zamieszkujących poza gra-
nicami Polski.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, biorąc pod uwagę informacje podane 

przez pana ministra, proponuję skwitowanie tego problemu 
w taki sposób: na tym etapie nie podejmujmy inicjatywy usta-
wodawczej w tym zakresie, zwłaszcza że jest jeszcze ta spra-
wa rzecznika praw obywatelskich zawisła przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, są także prace przygotowawcze do projek-
tu, o czym mówił pan minister. Nie będziemy podejmować 
inicjatywy, jeżeli uważają państwo, że sprawa nie wymaga 
jakiegoś pogłębienia. Weźmy pod uwagę chociażby nieobec-
ność legislatora, który miał prowadzić ten temat.

Skoro sprawa nie wymaga pogłębienia i nie ma wnio-
sków o przełożenie rozpatrywania sprawy na inny termin 
– bo nie widzę zgłoszeń – poddałbym pod głosowanie 
wniosek o to, abyśmy nie podejmowali inicjatywy usta-
wodawczej w tym zakresie.

Przeprowadzam głosowanie.
Kto jest za przyjęciem tego wniosku? (9)
Jednomyślnie za. Dziękuję.
Nie będę dalej procedować tej sprawy, bo nie ma po-

trzeby, podjęliśmy decyzję.
Dziękuję panu ministrowi i państwu.
Proszę państwa, możemy przejść do omawiania na-

stępnego punktu. Jeżeli państwo nie zakwestionujecie tego 
trybu postępowania, to w tym przypadku również w skrócie 
powiedziałbym, czego dotyczył wyrok.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 20 stycznia 
bieżącego roku dotyczył spraw związanych z uprawnie-
niami Najwyższej Izby Kontroli. Sentencja brzmi tak: 
„Art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. i ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli w zakresie, w jakim uprawnia 
upoważnionych przedstawicieli Najwyższej Izby Kontroli 
do przetwarzania danych ujawniających poglądy politycz-
ne, przekonania religijne lub filozoficzne, jak również dane 
o kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, jest 
niezgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 2 w związku z art. 31 
ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W pozostałym 
zakresie jest zgodny z art. 47 oraz art. 51 ust. 2 w związku 
z art. 31 ust. 3 konstytucji”. To jest istota tego rozstrzy-
gnięcia. Nie będę czytał pozostałego punktu, chodziło tam 
o stwierdzenie, że coś jest zgodne z zasadą poprawnej legi-
slacji. W pozostałym zakresie umorzono postępowanie.

Mam nadzieję, że są z nami przedstawiciele Najwyższej 
Izby Kontroli. Nie?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie ma ich?
(Głos z sali: Nie ma.)
(Głos z sali: Byli zaproszeni na posiedzenie.)
O ile pamiętam, już rozpatrywaliśmy tę sprawę w ra-

mach postępowania legislacyjnego. Wyrok chyba został 
wykonany na skutek inicjatywy… Nie pamiętam, czy była 
to nasza inicjatywa, czy Sejmu.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
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Czy jeszcze ktoś z państwa chciałby się wypowie-
dzieć?

Ja bym tylko o coś dopytał. To, co jest na etapie za-
awansowanego procedowania, to jak rozumiem, kwestia 
terminu wejścia w życie ustawy znoszącej bankowy tytuł 
egzekucyjny. Jaki jest ten termin? Jest to termin określony 
w wyroku Trybunału Konstytucyjnego czy wcześniejszy? 
Jakie jest stanowisko ministra finansów w tej sprawie?

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów Piotr Koziński:

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Faktycznie, tak jak pani mecenas raczyła powiedzieć, 

ten aspekt jest szeroko dyskutowany. W różnych projektach 
różnie się to kształtowało: od stwierdzenia, że vacatio legis 
będzie wynosiło czternaście dni, do stwierdzenia, że wyrok 
ma być wykonany do 1 sierpnia 2016 r., czyli zgodnie z ter-
minem wskazanym przez Trybunał Konstytucyjny.

Stanowisko rządu jest procedowane, co do zasady, jest 
ono pozytywne. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
zostało uznane, ale formalnie nie zostało jeszcze przyjęte. 
Jeżeli chodzi o stanowisko Ministerstwa Finansów, to 
wydaje się, że możliwość wykonania wyroku do 1 sierpnia 
2016 r. dałaby odpowiedni czas na to, żeby dostosować 
cały ten obszar do nowych regulacji prawnych w tym 
zakresie.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:

Dziękuję.
Są jakieś inne pytania? Czy ewentualnie są pytania do 

państwa? Nie ma.
W związku z uzyskaną wiedzą i wnioskiem pani le-

gislator wyrażonym w jej wystąpieniu, który podzielam, 
wnoszę, abyśmy poczekali na ten projekt czy ustawę. Jeżeli 
wpłynie do nas w tej kadencji – miejmy nadzieję, że tak – 
to będziemy ją…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak. Mogą zdarzyć się jednak jakieś okoliczno-

ści, które nie pozwolą na to, żeby projekt został prze-
głosowany.

Wnoszę o to, abyśmy poczekali na ustawę.
(Głos z sali: Odraczamy?)
Na tym etapie nie podejmujemy prac legislacyjnych. 

Taki jest mój wniosek, możemy go przegłosować.
Kto jest za? Proszę o podniesienie ręki. (6)
Jednomyślnie za. Dziękuję państwu.
Nie zgłoszono innych punktów, więc mogę zamknąć 

posiedzenie naszej komisji.
Przypominam, że o godzinie 15.00 spotykamy się w sali 

plenarnej, żeby rozpatrzyć wniosek pana prezydenta o prze-
prowadzenie referendum.

Dziękuję.

Ekspert do spraw Legislacji 
w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Katarzyna Konieczko:
Mogę jedynie dodać, że w tej chwili w Sejmie trwają 

zaawansowane prace nad trzema projektami, w wyniku 
których przepisy zakwestionowane przez Trybunał miałyby 
zostać uchylone. Problematyczne jest jedynie to, czy za-
chować termin odroczenia, czy przepisy ustaw wprowadzić 
w życie w takim terminie, który odpowiadałby terminowi 
wskazanemu w pkcie 2 orzeczenia Trybunału.

Wydaje się, że w sytuacji, gdy proces legislacyjny trwa-
jący w Sejmie jest bardzo zaawansowany, a rozwiązania 
są już dopracowane, chodzi jedynie o to, kiedy instytucja 
bankowego tytułu egzekucyjnego miałaby zostać wyeli-
minowana z systemu prawnego. Senat nie powinien już 
podejmować działań i występować z inicjatywą, bowiem 
nie ma na to wystarczająco dużo czasu. Należałoby skupić 
się na ewentualnym dopracowaniu rozwiązań zawartych 
w projektach procedowanych w Sejmie. Dziękuję.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję. To bardzo cenna wskazówka.
Chciałbym tylko jeszcze dopytać: czy odbyło się już 

jakieś czytanie projektu ustawy, czy jest to dopiero na takim 
etapie, że powstał projekt?

Bardzo proszę naszych gości o zabranie głosu.

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Rozwoju Rynku Finansowego 
w Ministerstwie Finansów Piotr Koziński:
Piotr Koziński, Ministerstwo Finansów.
Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Wysoka Komisjo!
Proszę pozwolić mi zacząć od przeprosin. Minister 

Leszczyna przeprasza, że nie ma jej tutaj dzisiaj z nami, 
ale, jak pan przewodniczący wie, obok toczy się batalia, 
dlatego niestety nie mogła do nas dołączyć.

Odpowiem na pytanie pana przewodniczącego. Prace 
Sejmu skoncentrowały się już właściwie tylko na jednym 
projekcie, odbyło się drugie czytanie tego projektu. Mamy 
nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu zostanie 
on przyjęty, wtedy państwo senatorowie będziecie mogli 
dopieścić go tak, żeby był doskonały.

Nie wiem, jakich jeszcze informacji mógłbym państwu 
udzielić. Właściwie pan przewodniczący przedstawił bar-
dzo syntetyczną informację, została ona uzupełniona przez 
legislatora. Jeżeli będą państwo mieli jakieś pytania, to 
oczywiście będziemy służyć pomocą.

Zastępca Przewodniczącego 
Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Można…)

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 59)
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