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(Na posiedzeniu przewodniczą marszałek Sejmu 
Marek Kuchciński oraz wicemarszałkowie Beata 
Mazurek, Małgorzata Kidawa-Błońska, Ryszard 
Terlecki i Stanisław Tyszka) 

Marszałek:

Wznawiam posiedzenie.
Na sekretarzy dzisiejszych obrad powołuję posłów 

Martę Kubiak, Krzysztofa Kubowa, Piotra Olszówkę 
i Rafała Webera.

W pierwszej części obrad sekretarzami będą po-
słowie Piotr Olszówka i Krzysztof Kubów.

Protokół i listę mówców prowadzić będą posłowie 
Piotr Olszówka i Rafał Weber.

Proszę pana posła sekretarza o odczytanie komu-
nikatów.

Nie ma posła? 
A, nie ma komunikatów.
Prezydium Sejmu przedłożyło wnioski:
— w sprawie zmian w składach osobowych komi-

sji sejmowych,
— w sprawie zmian w składzie sekretarzy Sejmu. 
Wnioski to odpowiednio druki nr 3104 i 3094.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii 

Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkty obejmujące rozpa-
trzenie tych wniosków.

Właściwa komisja przedłożyła sprawozdanie o sta-
nowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumen-
tów, druk nr 3105.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii 
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
trzenie tego sprawozdania.

Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził 
zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 i 5a regulaminu 
Sejmu.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że 
Sejm propozycję przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.

Wysoki Sejmie! Sejm Rzeczypospolitej Polskiej za 
zgodą Senatu RP powołał pana Mikołaja Pawła Paw-
laka na stanowisko rzecznika praw dziecka. 

(Głos z sali: Uuu…)
(Głos z sali: Skandal!)
Przed przystąpieniem do wykonywania swoich 

obowiązków składa on przed Sejmem Rzeczypospo-
litej Polskiej ślubowanie.

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii 
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkt: Ślubowanie rzecz-
nika praw dziecka.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 33. 
porządku dziennego: Ślubowanie rzecznika praw 
dziecka.

Sejm za zgodą Senatu powołał pana Mikołaja Paw-
ła Pawlaka na stanowisko rzecznika praw dziecka.

Zgodnie z art. 5 ustawy o Rzeczniku Praw Dziec-
ka przed przystąpieniem do wykonywania obowiąz-
ków rzecznik składa przed Sejmem ślubowanie. 
(Gwar na sali) 

Proszę, szczególnie panie poseł, o ciszę.
Stwierdzam, że rzecznik praw dziecka pan Mikołaj 

Paweł Pawlak zgłosił się w celu złożenia ślubowania.
Proszę w tej chwili…
(Głos z sali: Skandal!)
…pana Mikołaja Pawła Pawlaka o złożenie ślubo-

wania. (Oklaski)
(Głos z sali: Skandal!)
(Zebrani wstają)

Rzecznik Praw Dziecka  
Mikołaj Paweł Pawlak:

Ślubuję uroczyście, że przy wykonywaniu powie-
rzonych mi obowiązków rzecznika praw dziecka do-
chowam wierności Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, będę strzec praw dziecka, kierując się przepi-
sami prawa, dobrem dziecka i dobrem rodziny. Ślu-
buję, że powierzone mi obowiązki będę wypełniać 
bezstronnie, z najwyższą sumiennością i staranno-
ścią, że będę strzec godności powierzonego mi stano-
wiska oraz dochowam tajemnicy prawnie chronionej. 
Tak mi dopomóż Bóg. (Oklaski)

(Wznowienie posiedzenia o godz. 9 min 38)
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74. posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2018 r.
Ślubowanie rzecznika praw dziecka. 

Sprawy formalne

Marszałek:

Dziękuję.
Stwierdzam, że powołany na stanowisko rzeczni-

ka praw dziecka pan Mikołaj Paweł Pawlak złożył 
ślubowanie przed Sejmem.

Wysoki Sejmie! Parę dni temu otrzymaliśmy in-
formację, wiadomość o przyjęciu przez Zgromadzenie 
Narodowe Węgier ustawy z okazji 100-lecia odzyska-
nia niepodległości przez Polskę.

W imieniu swoim i parlamentu Rzeczypospolitej 
Polskiej, przedstawicieli parlamentarzystów Sejmu, 
czyli pań poseł i panów posłów, a także wszystkich 
Polaków przekazałem serdeczne podziękowania de-
putowanym parlamentu Węgier i przewodniczącemu 
Zgromadzenia Narodowego Węgier panu László Kövéro-
wi za tę inicjatywę.

Wszyscy państwo posłowie otrzymają w tłumacze-
niu polskim treść ustawy węgierskiej. (Oklaski)

Wniosek formalny zgłasza pani poseł Małgorzata 
Gosiewska, Prawo i Sprawiedliwość.

Poseł Małgorzata Gosiewska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wczoraj w Lu-
blinie pożegnaliśmy jednego z ostatnich żołnierzy 
Rzeczypospolitej – Mariana Chmielewskiego ps. 
Pomidor, żołnierza zgrupowania Hieronima Deku-
towskiego „Zapory”. 

(Zebrani wstają)
Walczył w patrolu Stanisława Jasińskiego ps. 

Żbik, który działał w ramach oddziału  dyspozycyj-
nego Kedywu Armii Krajowej „Zapory”. Walki nie 
zaprzestał wraz z wkroczeniem Sowietów do Polski. 
W 1945 r. wrócił do podziemia i należał do ruchu opo-
ru Armii Krajowej. Walczył najpierw w plutonie Alek-
sandra Sochalskiego ps. Duch, a następnie u Tadeusza 
Skraińskiego ps. Jadzinek. Jesienią 1946 r. areszto-
wany przez UB, stanął przed Wojskowym Sądem 
Rejonowym w Lublinie. W imieniu komunistycznego 
prawa został skazany na 15 lat więzienia za walkę  
w podziemiu niepodległościowym i posiadanie broni. 
Osadzono go na Zamku w Lublinie, następnie prze-
niesiono do więzień we Wronkach i Rawiczu. W 1951 r. 
był ponownie sądzony i skazany na kolejne 15 lat 
więzienia. Na wolność wyszedł na mocy amnestii  
w 1956 r. W 1991 r. sąd w Lublinie, w procesie reha-
bilitacyjnym, uznał, że Marian Chmielewski działał 
na rzecz niepodległego państwa polskiego.

Jego spotkania z młodzieżą, które uwielbiał, były 
zawsze lekcją historii, patriotyzmu, ale i pełne humo-
ru, bo poczucie humoru „Pomidor” miał wręcz nie-
bywałe.

Do końca niósł przesłanie swojego komendanta, 
który wychodząc z celi śmierci na egzekucję, krzyknął: 
Przyjdzie zwycięstwo! My nigdy nie poddamy się!

Cześć jego pamięci. Chwała bohaterom. Dziękuję.
(Część posłów: Chwała bohaterom.) (Oklaski)

Marszałek:

Wniosek formalny zgłasza poseł Izabela Leszczy-
na, klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywa-
telska.

Poseł Izabela Leszczyna:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Wczoraj Klub 
Parlamentarny Platforma Obywatelska – Koalicja 
Obywatelska złożył projekt ustawy obniżającej akcy-
zę na prąd. Jeśli rząd i większość sejmowa rzeczywi-
ście chcą, żeby Polacy nie płacili wyższych  rachun-
ków w przyszłym roku (Oklaski), to musimy nad tym 
projektem ustawy procedować pilnie. Dlatego, panie 
marszałku, wnoszę o przerwę, zwołanie Konwentu 
Seniorów i wprowadzenie pod obrady Sejmu projektu 
ustawy zgłoszonego przez nasz klub. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

No tak, pani poseł, tylko że to nie jest wniosek 
formalny. Proszę państwa,  prosiłbym… (Poruszenie 
na sali)

(Głosy z sali: Jest. Jest.)
(Poseł Ewa Kopacz: Rozszerzenie porządku obrad.)
To nie jest wniosek formalny…
(Głos z sali: Rozszerzenie.)
…ponieważ nie dotyczy porządku obrad. To nie jest 

przedmiotem porządku obrad, który to porządek obrad 
został ustalony kilka dni temu. Proszę na przyszłość, 
zgodnie z regulaminem Sejmu, takie pismo przekazać 
do mnie. Dzisiaj odbyło się posiedzenie Prezydium Sej-
mu, Konwentu Seniorów, mogliśmy tę sprawę rozpa-
trzyć. I chętnie bym rozpatrzył… (Oklaski)

(Głos z sali: Ooo…)
…tylko zgodnie z przepisami, proszę państwa,  

a nie na zasadzie: co komu w duszy zagra.
Przypominam, że Klub Poselski Nowoczesna 

złożył wnioski o uzupełnienie porządku dziennego  
o punkty:

— Informacja Rady Ministrów o podjętych dzia-
łaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju 
klęski żywiołowej, w postaci suszy, w celu uchronie-
nia obywateli przed drastycznym wzrostem cen pro-
duktów zbożowych,

— Informacja ministra edukacji narodowej w spra-
wie warunków szkolnych uczniów i nauczycieli klas 
VII, którzy w świetle raportu rzecznika praw dziecka 
z dnia 17 sierpnia 2018 r. mierzą się z konsekwencja-
mi źle ułożonych programów nauczania: nadmiarem 
nauki i prac domowych, niemożnością pełnej realiza-
cji programu oraz niemożnością zrozumiałego zapre-
zentowania nauczanych treści,
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Porządek dzienny

— Informacja ministra sprawiedliwości na temat 
postępów i ustaleń ze śledztwa prokuratury dotyczą-
cych wyprowadzenia kwoty 1,2 mln zł z dolnośląskie-
go oddziału Polskiego Czerwonego Krzyża i przeka-
zania części tej kwoty na kampanię wyborczą obecnej 
minister edukacji narodowej.

W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym 
mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam 
kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie po-
rządku dziennego o te punkty.

Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regu-
laminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone de-
batą ani zadawaniem pytań.

Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku 

o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: Informa-
cja Rady Ministrów o podjętych działaniach w związ-
ku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywioło-
wej, w postaci suszy, proszę podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 418 posłów. Za głosowało 192, prze-

ciw – 226, nikt się nie wstrzymał.
Sejm wniosek odrzucił.
Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym informacji 

ministra edukacji narodowej.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tego 

wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 419 posłów. 172 było za, przeciw – 243, 

4 wstrzymało się.
Sejm wniosek odrzucił.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem do-

tyczącym informacji ministra sprawiedliwości.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem tego 

wniosku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 422 posłów. Za głosowało 190, prze-

ciw – 229, wstrzymało się 3.
Sejm wniosek odrzucił.
Przypominam, że kluby Platforma Obywatelska 

i Nowoczesna złożyły wniosek o uzupełnienie porząd-
ku dziennego o punkt: Informacja prezesa Rady Mi-
nistrów w sprawie wszystkich toczących się od listo-
pada 2015 r., jak również umorzonych bądź zawieszo-
nych w tym czasie postępowań prowadzonych przez 
prokuraturę lub Centralne Biuro Antykorupcyjne 
przeciwko lub w sprawie byłych bądź obecnych poli-
tyków Prawa i Sprawiedliwości (w szczególności po-
słów, senatorów, ministrów oraz wiceministrów) 
związanych z podejrzeniem popełnienia przestęp-
stwa o charakterze korupcyjnym.

W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym 
mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam 

pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku 
dziennego o ten punkt.

Przypominam, że – podobnie jak w punkcie po-
przednim – zgodnie z art. 173 ust. 4 regulaminu Sej-
mu głosowanie to nie jest poprzedzone debatą ani 
zadawaniem pytań.

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku  

o uzupełnienie porządku dziennego, proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za głosowało 191, prze-

ciw – 232, wstrzymało się 3.
Sejm wniosek odrzucił.
Przypominam, że Klub Parlamentarny Platforma 

Obywatelska złożył wnioski o uzupełnienie porządku 
dziennego o punkty:

— Rozpatrzenie poselskiego projektu uchwały  
o zmianie uchwały w sprawie powołania Komisji 
Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności dzia-
łań oraz występowania zaniedbań i zaniechań orga-
nów instytucji publicznych w zakresie zapewnienia 
dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od to-
warów i usług i podatku akcyzowego w okresie od 
grudnia 2007 r. do listopada 2015 r.,

— Informacja ministra sprawiedliwości na temat 
obecnej sytuacji w więziennictwie w Polsce, a także 
rzetelności i prawidłowości realizacji zadań wykony-
wanych przez ten resort,

— Informacja prezesa Rady Ministrów na temat 
powiązań, skazanego na karę pozbawienia wolności 
za nielegalne nagrywanie rozmów polityków, pana 
Marka Falenty z przedstawicielami służb Federacji 
Rosyjskiej. 

W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym 
mowa w art. 183 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam 
kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie po-
rządku dziennego o te punkty.

Przypominam, że zgodnie z art. 173 ust. 4 regu-
laminu Sejmu głosowania te nie są poprzedzone de-
batą ani zadawaniem pytań.

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzupeł-

nienie porządku dziennego o punkt: Rozpatrzenie po-
selskiego projektu uchwały o zmianie uchwały w spra-
wie powołania Komisji Śledczej, o której wcześniej 
mówiłem, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 429 posłów. Za głosowało 199, prze-

ciw – 229, wstrzymał się 1.
Sejm propozycję odrzucił.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem do-

tyczącym informacji ministra sprawiedliwości.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzu-

pełnienie porządku dziennego o ten punkt porządku 
dziennego, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Marszałek
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Porządek dzienny. 

Punkt 4. porządku dziennego – głosowanie

Głosowało 426 posłów. Za głosowało 199, prze-
ciw – 225, 2 wstrzymało się.

Sejm wniosek odrzucił.
Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem do-

tyczącym informacji prezesa Rady Ministrów.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzu-

pełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 196, prze-

ciw – 227, wstrzymało się 2.
Sejm wniosek odrzucił.
Przypominam, że Klub Poselski Kukiz’15 złożył 

wnioski o uzupełnienie porządku dziennego o punkty:
— Rozpatrzenie poselskiego projektu ustawy o uchy-

leniu ustawy o strażach gminnych oraz o zmianie 
innych ustaw,

— Informacja prezesa Rady Ministrów w sprawie 
radomskiego układu korupcyjnego ujawnionego w me-
diach w dniu 30 sierpnia 2018 r. 

W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym 
mowa w art. 173 ust. 5 regulaminu Sejmu, poddam 
kolejno pod głosowanie wnioski o uzupełnienie po-
rządku dziennego o te punkty.

Przypominam także, że zgodnie z regulaminem 
Sejmu nie przeprowadzamy debaty ani nie zadajemy 
pytań przed przystąpieniem do tych punktów.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem do-
tyczącym ustawy o strażach gminnych.

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzu-
pełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 430 posłów. Za głosowało 46, prze-

ciw – 382, wstrzymało się 2.
Sejm wniosek odrzucił.
Głosujemy nad wnioskiem dotyczącym informacji 

prezesa Rady Ministrów.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o uzu-

pełnienie porządku dziennego o ten punkt, proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. Za głosowało 196, prze-

ciw – 231, 1 poseł wstrzymał się.
Sejm wniosek odrzucił.
Przypominam, że Klub Poselski Polskiego Stronnic-

twa Ludowego – Unii Europejskich Demokratów złożył 
wniosek o uzupełnienie porządku dziennego o punkt: 
Informacja prezesa Rady Ministrów dotycząca wyprze-
daży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę.

W związku ze zbliżaniem się terminu, o którym 
mowa w regulaminie Sejmu, wniosek o uzupełnienie 
porządku dziennego poddam pod głosowanie. 

Również tu nie przeprowadzamy debaty ani nie 
zadajemy pytań przed głosowaniem.

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 430 posłów. Za głosowało 196, prze-

ciw – 231, wstrzymało się 3.
Sejm wniosek odrzucił.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 4. po-

rządku dziennego: Pierwsze czytanie poselskie-
go projektu ustawy o zmianie ustawy o samorzą-
dzie województwa.

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie pro-
jektu ustawy w pierwszym czytaniu, który poddam 
pod głosowanie. 

Jego odrzucenie oznaczać będzie, że Sejm, zgod-
nie z propozycją Prezydium Sejmu, skierował ten 
projekt do Komisji Samorządu Terytorialnego i Poli-
tyki regionalnej w celu rozpatrzenia.

Pytania zadają posłowie.
Poseł Bożena Kamińska, klub Platforma Obywa-

telska.
Czas na zadanie pytania wyznaczam na 1 minutę.

Poseł Bożena Kamińska:

Dziękuję. 
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wszyscy tutaj 

obecni doskonale zdają sobie sprawę, że ta zmiana  
w ustawie o samorządzie województwa dedykowana 
jest województwu podlaskiemu. Bez wątpienia jest to 
projekt czysto polityczny, a jeszcze w dodatku – ko-
lejny projekt niekonstytucyjny. Mam pytanie do po-
słów wnioskodawców – 44 posłów Prawa i Sprawie-
dliwości – jak również do posła sprawozdawcy: Dla-
czego państwo po raz kolejny tak nieudolnie przygo-
towujecie projekt niezgodny z konstytucją, który daje 
możliwość sterowania ręcznego prezesowi Rady Mi-
nistrów, jak również wojewodzie, który może ingero-
wać w statut województwa? Czy ręczne sterowanie 
przez Prawo i Sprawiedliwość będzie teraz zasadą  
w demokracji i (Dzwonek) stanowieniu prawa? Dzię-
kuję bardzo. (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję.
Głos ma poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowo-

czesna.

Poseł Jerzy Meysztowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! rzeczywiście to 
jest przykład kompletnej ignorancji i braku poszano-
wania prawa. Jak można proponować ustawę, która 
tak na dobrą sprawę dotyczy jednego przypadku? 
Ustawy, które przyjmuje Sejm, powinny być ustawa-
mi, które mają wpływ na całokształt życia w Polsce. 

Marszałek
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Natomiast państwo po raz kolejny wprowadzacie 
ustawę, która tak na dobrą sprawę, nie wiem, ma 
subordynować waszych radnych, żeby nie głosowali 
za najlepszym kandydatem, dlatego że jest z Koalicji 
Obywatelskiej. Już zmieniliście ustawę o wojewo-
dach, żeby trzech waszych wojewodów spełniało wy-
mogi, żeby mogli zostać powołani. Chcecie następnie 
przyjąć ustawę dotyczącą 7 osób w ramach unii me-
tropolitarnej. To pokazuje, że po prostu chcecie ręcz-
nie sterować wszystkim, również samorządami. Dzię-
kuję bardzo. (Oklaski) 

Marszałek:

W imieniu wnioskodawców głos zabierze poseł 
Arkadiusz Czartoryski.

Proszę bardzo.

Poseł Arkadiusz Czartoryski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przykro mi, że 
państwo nawet tak króciutkiej ustawy jak dosłownie 
jednostronna ustawa zawierająca cztery artykuły…

(Głos z sali: Jednostronnie.)
…o zmianie ustawy o samorządzie województwa 

nie potraficie przeczytać…
(Poseł Cezary Grabarczyk: Dobrze to powie-

działeś.)
(Głos z sali: Ale nawet jednostronna…) 
Proszę nie krzyczeć, proszę nie krzyczeć. (Gwar 

na sali, dzwonek) 
(Głos z sali: Jednostronnicza.)
Ja nie krzyczałem, jak tutaj pani koleżanka i ko-

lega zadawali pytanie, więc proszę nie krzyczeć. 
Jest to jednostronna ustawa i państwo pytający 

nie przeczytali tej ustawy, bo ustawa dotyczy wszyst-
kich województw, nie jednego, i będzie wywoływała 
skutki dotyczące nie tylko tej kadencji samorządu, 
ale też wszystkich kadencji samorządu. Ja wiem, 
państwo byście chcieli, żeby były takie sytuacje, żeby 
można było prowadzić obstrukcję w pracy samorządu 
województwa, ale samorząd województwa ma bardzo 
ważne zadania do wykonania dla obywateli i powi-
nien pracować. I ta ustawa likwiduje lukę prawną…

(Poseł Bożena Kamińska: I pracuje.)
…która umożliwia prowadzenie obstrukcji w pra-

cy samorządu województwa. Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Sławomir Neumann: Odpowiednie?)
(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.
Głosujemy. 

Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o odrzu-
cenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy z druku 
nr 3087, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 429 posłów. Za głosowało 197, prze-

ciw – 232, nikt się nie wstrzymał.
Sejm wniosek odrzucił.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 13. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Polityki Regionalnej o rządo-
wym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie to druk nr 3064-A.
Trzecie czytanie.
Proszę posła Jerzego Gosiewskiego o przedstawie-

nie tego sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca Jerzy Gosiewski:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imie-
niu Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej mam 
zaszczyt przedstawić dodatkowe sprawozdanie o rzą-
dowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finan-
sach publicznych oraz niektórych innych ustaw. Pier-
wotnie to druk nr 2787.

Podczas drugiego czytania Klub Parlamentarny 
Prawo i Sprawiedliwość zgłosił jedną poprawkę do-
tyczącą pkt 11 w art. 1, która usuwa błąd pisarski, 
co z kolei zapewnia zgodność z treścią ustawy. 

Połączone komisje wnoszą o przyjęcie tej popraw-
ki i przyjęcie całego projektu ustawy. Bardzo dzięku-
ję. (Oklaski)  

Marszałek:

Dziękuję bardzo. 
Przypominam, że chodzi o druk nr 3064. 
Nad poprawką, o której była mowa, głosować bę-

dziemy w pierwszej kolejności.
W poprawce do art. 243 ust. 1 część wspólna usta-

wy o finansach publicznych wnioskodawcy proponu-
ją nowe brzmienie wzoru.

Komisje wnoszą o jej przyjęcie.
Głosujemy. 
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawki, proszę 

podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za głosowało 424, prze-

ciw – 2, nikt się nie wstrzymał.
Sejm poprawkę przyjął. 
Głosujemy nad całością.
Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projek-

tu ustawy, wraz z przyjętą poprawką, proszę pod-
nieść rękę i nacisnąć przycisk.

Poseł Jerzy Meysztowicz



214
74. posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2018 r.

Punkty 13., 6. i 7. porządku dziennego – głosowanie

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 421 posłów. Wszyscy głosowali za.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o finan-

sach publicznych oraz niektórych innych ustaw. 
(Oklaski)

Powracamy do rozpatrzenia punktu 6. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spra-
wiedliwości i Praw Człowieka o poselskim pro-
jekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o nota-
riacie.

Trzecie czytanie.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z dru-

ku nr 3058.
Głosujemy. 
Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy z tego 

druku, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Wszyscy głosowali za.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo  

o notariacie.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 7. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infra-
struktury o rządowym projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz nie-
których innych ustaw.

Dodatkowe sprawozdanie to druk nr 3066-A.
Trzecie czytanie.
Proszę posła Bogdana Rzońcę o przedstawienie 

tego sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca Bogdan Rzońca:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam 
dodatkowe sprawozdanie Komisji Infrastruktury  
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Pra-
wo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. 
To sprawozdanie zawarte jest w druku nr 3066.

13 grudnia, wczoraj, na swoim posiedzeniu Komi-
sja Infrastruktury rozpatrzyła projekt, rozpatrzyła 
dziewięć poprawek, z czego rekomenduje przyjęcie 
pięciu i odrzucenie czterech oraz głosowanie w cało-
ści za poprawkami. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Nad poprawkami będziemy głosować w pierwszej 

kolejności, jak również nad wnioskiem o odrzucenie 
projektu ustawy w całości.

Przypominam, że jeżeli chodzi o wniosek, komisja 
wnosi o odrzucenie tego wniosku.

Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość po-
zostałych propozycji.

Pytanie w tym momencie zadaje poseł Paweł 
Szramka, klub Kukiz’15.

Poseł Paweł Szramka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wniosek o odrzu-
cenie tej ustawy jest jak najbardziej zasadny. Jest to 
niestety szkodliwa ustawa. Nawet wasz rzecznik ma-
łych i średnich przedsiębiorców powiedział, że usta-
wa jest zła. Branża mówi, że ustawa jest zła, tylko 
pan minister twierdzi, że ustawa jest dobra. A więc 
widzimy, że coś tutaj jest nie tak. 

My z całym klubem na pewno poprzemy wniosek 
o odrzucenie projektu w całości. Jest to ustawa, któ-
ra może pogrążyć całą branżę. I podejrzewam, że nie 
mamy zbyt wielu diagnostów tutaj, na sali sejmowej. 
Ja też takim diagnostą nie jestem. Dlatego dopyta-
łem odpowiednie osoby. Spotkaliśmy się z przedsta-
wicielami branży. Mówią oni jednoznacznie, że ta 
ustawa może pogrążyć cały rynek stacji diagnostycz-
nych. Jeśli tak się stanie, to odczujemy to wszyscy. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Głos ma poseł Mirosław Suchoń, klub Nowo-

czesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 

Chciałbym na początek przytoczyć sentencję z pisma 
rzecznika małych i średnich przedsiębiorców, który 
zwraca się z uprzejmą prośbą o ponowne rozważenie 
zasadności organizacji systemu nadzoru nad stacja-
mi kontroli pojazdów w sposób przedstawiony w pro-
jekcie ustawy. Jednocześnie w ocenie rzecznika nie-
zbędne są dalsze prace legislacyjne mające na celu 
udoskonalenie systemu aktualnego zgodnie z dyrek-
tywą, a nie wprowadzanie nowych, kosztochłonnych 
rozwiązań.

I w związku z tym chciałem zapytać pana ministra 
o to, czy prawdą jest, że rzecznik przedsiębiorców był 
przeciw temu, podobnie jak całe środowisko, organi-
zacje przedsiębiorców, natomiast jedyną instytucją, 
która była zainteresowana tym projektem w taki spo-
sób, że go nawet samodzielnie w większości przygoto-
wała i zarobi na tym projekcie ponad 0,5 mld zł, był 
Transportowy Dozór Techniczny (Dzwonek), który de 
facto nie gwarantuje lepszej jakości bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję. 
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o od-

rzucenie projektu ustawy w całości, proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Marszałek
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Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 422 posłów. Za głosowało 202, prze-

ciw – 217, wstrzymało się 3. 
Sejm wniosek odrzucił.
Wszystkie poprawki zostały zgłoszone do art. 1 

projektu ustawy nowelizującej zawierającego zmiany 
do ustawy Prawo o ruchu drogowym.

W 1. poprawce do art. 84 wnioskodawcy proponu-
ją, aby dodać pkt 4 w ust. 1 oraz nadać nowe brzmie-
nie ust. 4.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Pytanie zadaje poseł Paweł Szramka, klub Ku-

kiz’15.

Poseł Paweł Szramka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Odrzuciliście 
wniosek o odrzucenie. Nie jest to dobra decyzja, ale 
mam nadzieję, że w kolejnych wystąpieniach może 
państwu podpowiem, zreflektujecie się i na końcu 
zagłosujecie przeciwko tej ustawie. 

Ta ustawa wprowadza kolejny parapodatek dla 
przedsiębiorców w wysokości 3,5 zł od auta, które wje-
dzie na stację, jest to tzw. opłata jakościowa. Z tego 
wynika, że im bardziej przedsiębiorca będzie praco-
wał, im więcej wykona badań, tym drożej będzie go 
to kosztować. Przykładowo: za 5 tys. badań w ciągu 
roku przedsiębiorca zapłaci dodatkowo 17,5 tys., przy 
10 tys. badań będzie to 35 tys. zł. w skali roku. Py-
tanie: Czy w ten sposób chcecie pomagać przedsię-
biorcom? Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Do kogo jest to pytanie, panie pośle? Do was – to 
my, wy?

(Poseł Magdalena Kochan: Do ministra.)
(Głosy z sali: Do wnioskodawcy.)
Kto to: wy? Do rządu? 
Przedstawicielem rządu w tym punkcie jest wice-

minister infrastruktury Marek Chodkiewicz.
Zechce pan zabrać głos? 
(Poseł Krystyna Skowrońska: Łaski nie robi.)
Pytanie o parapodatki. 
Proszę bardzo.
(Poseł Magdalena Kochan: Pan marszałek nie 

uważał? Trzeba mu przypominać?)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeżeli chodzi  
o parapodatek, to jest to całkiem błędna myśl, ponie-
waż minister infrastruktury pod koniec roku 2019 

wyda rozporządzenie dotyczące opłaty jakościowej. 
W ustawie jest ona ustawiona na poziomie maksy-
malnym. Jeżeli trzeba będzie podwyższyć kwotę za 
badanie, to minister infrastruktury też będzie mógł 
to zrobić, tak że być może przedsiębiorcy wcale tego 
nie odczują. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 201, prze-

ciw – 218, wstrzymało się 6. 
Sejm poprawkę odrzucił.
W 2. poprawce do art. 84 wnioskodawcy przez do-

danie ust. 24 i 25 proponują m.in. wprowadzenie obo-
wiązku corocznej waloryzacji wysokości opłat za 
przeprowadzenie badania technicznego. 

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Pytanie zadaje poseł Paweł Szramka, klub Ku-

kiz’15.

Poseł Paweł Szramka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jest to poprawka 
tak naprawdę strony społecznej, podobnie zresztą jak 
poprzednia i następne poprawki, które złożyliśmy.  
W jej imieniu chciałem tylko poinformować, że bada-
nia techniczne są na tym samym poziomie od 14 lat, 
jeśli chodzi o koszt badań. Wiemy, że cały czas kolej-
nymi podatkami dociskacie przedsiębiorców. Oni 
sami mówią, że jest to już interes na granicy opłacal-
ności. Tą poprawką chcemy po prostu doprowadzić 
do tego, że w przynajmniej  minimalny sposób będzie 
to opłacalne, żeby zachować jakość badań technicz-
nych. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo. 
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 424 posłów. Za głosowało 196, prze-

ciw – 224, wstrzymało się 4.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 3. poprawce do art. 86b wnioskodawcy propo-

nują skreślić ust. 5. 
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki. 
Pytanie zadaje poseł Paweł Szramka, klub Ku-

kiz’15.

Marszałek
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Poseł Paweł Szramka:

W poprawce proponujemy, aby skreślić ten zapis, 
ponieważ jest to, myślę, niesłuszne traktowanie przed-
siębiorców. W tej sytuacji dochodzi wyłącznie do 
zmian formalnoprawnych, bez naruszenia substancji 
lokalu i wyposażenia stacji, tak więc nie warto wpro-
wadzać zapisów, które będą utrudniały przedsiębior-
com powrót do wykonywania pracy po ewentualnej 
kontroli. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Pan poseł Szramka zastąpił sprawozdawcę ko-

misji, bo zamiast pytać, informuje, co poprawka 
zawiera.

Głos ma poseł Mirosław Suchoń, klub Nowo-
czesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 

Szanowni Państwo! Czy prawdą jest, że ministerstwo 
wprowadziło w błąd posłów, twierdząc, że rzecznik 
małych i średnich przedsiębiorstw zmienił swoją ne-
gatywną opinię? Zarówno wprowadzało w błąd tutaj, 
podczas debaty w Wysokiej Izbie, jak i wprowadzało  
w błąd podczas posiedzenia komisji i robiło to tak 
długo, aż rzecznik osobiście musiał przyjść na kolej-
ne posiedzenie komisji i wyjaśnić, że wbrew temu, co 
twierdziło ministerstwo, on wcale zdania nie zmienił 
i opinia na temat tego projektu i pomysłu minister-
stwa jest absolutnie, kategorycznie negatywna. Bar-
dzo proszę, żeby przedstawiciel ministerstwa przy-
szedł tu i powiedział, czy prawdą jest, że wprowadza-
li Izbę w błąd do tego stopnia, że rzecznik musiał 
przyjść na posiedzenie komisji i sam powiedzieć, że 
opinia jest negatywna i on tę opinię podtrzymuje. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Wiceminister infrastruktury Marek Chodkiewicz 

reprezentuje rząd w tym punkcie. 
Może pan uprzejmie odpowiedzieć na pytanie 

pana posła? (Oklaski, wesołość na sali)
(Poseł Krzysztof Truskolaski: Ha, ha, ha!)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Faktycznie pier-
wotne stanowisko rzecznika małych i średnich przed-

siębiorców było negatywne, ale wymieniliśmy kore-
spondencję i wszystko zostało wyjaśnione. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski, wesołość na sali) 

Marszałek:

Sprawa jest wyjaśniona.
Głosujemy.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 3. po-

prawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 415, przeciw – 6, 

4 wstrzymało się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 4. poprawce do art. 86d ust. 5 wnioskodawcy 

proponują, aby oświadczenie, o którym mowa w tym 
przepisie, składały osoby uprawnione do reprezenta-
cji wnioskodawcy. 

Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Pytanie zadaje poseł Paweł Szramka, klub 

Kukiz’15.

Poseł Paweł Szramka:

Panie Marszałku! Dziękuję za zwrócenie uwagi  
i doceniam pana troskę o Sejm i naszą debatę, nato-
miast chodzi właśnie o to, że posłowie nie mają poję-
cia, nad czym głosują, tak naprawdę głosują na roz-
kaz. (Oklaski) Akurat ta poprawka, całe szczęście, 
będzie przegłosowana z wynikiem za, bo już w komi-
sji dowiedzieliśmy się, że Prawo i Sprawiedliwość jest 
za tą poprawką, o dziwo. Stał się cud. Czasem się 
udaje, dlatego warto próbować, 

Tutaj do pana prezesa szczególna prośba: może 
na koniec, przy głosowaniu nad tą ustawą, pan pod-
niesie rękę przeciw. Wtedy reszta też podniesie ręce 
przeciw, bo niestety większość posłów nie ma pojęcia, 
nad czym głosuje, a warto, żebyśmy nie uchwalali 
złych ustaw. Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Proszę państwa, regulamin nie przewiduje tego, 
żeby prezes partii odpowiadał na pytania. 

(Poseł Stanisław Tyszka: Ale to nie było pytanie, 
to była sugestia.)

Ja oczywiście mogę do tego dopuścić, bo marsza-
łek może bardzo wiele. (Wesołość na sali, oklaski) 

Ale w tej chwili, proszę państwa, przystępujemy 
do głosowania.

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 4. po-
prawki, zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Głosowało 420 posłów. Za głosowało 195, prze-
ciw – 216, wstrzymało się 9.

Sejm poprawkę odrzucił.
W 5. poprawce do art. 86h ust. 1 pkt 2 wniosko-

dawcy proponują skreślić lit. c oraz e. 
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 427 posłów. Za głosowało 406, prze-

ciw – 7, 14 wstrzymało się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 6. poprawce do art. 86h wnioskodawcy propo-

nują nowe brzmienie ust. 4.
Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Pytanie zadaje poseł Paweł Szramka, klub Kukiz’15.

Poseł Paweł Szramka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem poin-
formować posłów Prawa i Sprawiedliwości, że w po-
przednim głosowaniu, przy 4. poprawce, albo się 
pomylili, albo rząd zmienił zdanie, ponieważ w komi-
sji rząd popierał tę poprawkę, a teraz już nie popiera. 
Bardzo dziwna sytuacja. Może to było tylko zagranie 
dla strony społecznej, żeby pokazać, że jesteście mi-
łościwymi panami i poprzecie jedną poprawkę, po to 
żeby oni mogli się cieszyć. 

Ta poprawka jest z kolei po to, żeby doprecyzować 
przepisy. Cała ustawa jest bublem, nie daje się napra-
wić, ale może takimi małymi poprawkami chociaż  
w minimalnym stopniu ulżymy przedsiębiorcom. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Poseł Anna Paluch: To się zdecyduj, czy się daje, 
czy się nie daje.)

(Poseł Krystyna Skowrońska: Może wreszcie by 
ktoś odpowiedział?)

(Poseł Barbara Bartuś: Cały czas odpowiadamy.) 

Marszałek:

Do zadania pytania zgłasza się poseł Mirosław 
Suchoń, klub Nowoczesna.

Proszę bardzo.

Poseł Mirosław Suchoń:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 
W związku z tym, że pan minister stosuje tę samą 
sztuczkę, którą zastosował podczas pierwszego czy-
tania, chciałem zapytać, czy prawdą jest, że gdy pod-
czas pierwszego czytania jeden z posłów zapytał o to, 
czy rzecznik małych i średnich przedsiębiorców, czy-

li rzecznik wybrany przez Prawo i Sprawiedliwość,  
z waszego środowiska, któremu powinniście w jakiś 
sposób ufać, rzeczywiście wydał na temat tego pro-
jektu negatywną opinię – że ten projekt uderza w pol-
skich przedsiębiorców, że jedyny uprzywilejowany to 
TDT – pan minister tutaj wyszedł i powiedział do-
kładnie to samo, co przed chwilą, czyli: wysłaliśmy 
korespondencję do TDT-u i to wszystko zostało wy-
jaśnione, a po tym fakcie rzecznik przyszedł na po-
siedzenie komisji i powiedział, że to była nieprawda 
(Dzwonek), że nadal jest przeciwny temu projektowi. 
Bardzo proszę o odpowiedź. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Właściwie do wypowiedzi pana posła powinien 

odnieść się sprawozdawca komisji.
(Głosy z sali: Pan minister!)
Proszę państwa, ale to było w komisji.
(Poseł Ewa Kopacz: Ale korespondencja była mię-

dzy ministrem…)
Proszę bardzo, pan poseł Bogdan Rzońca. (Poru-

szenie na sali)
(Poseł Cezary Grabarczyk: Ale prawdę mów.) 
(Głosy z sali: Ooo…)

Poseł Bogdan Rzońca:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja tylko chcę po-
twierdzić, że rzeczywiście na posiedzeniu komisji był 
rzecznik małych i średnich przedsiębiorców i tak po-
wiedział, jak to zostało przed chwilą zaprezentowane. 
(Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Pan minister Chodkiewicz chciałby zabrać głos.
Proszę bardzo.
(Poseł Krzysztof Paszyk: Brawo dla pana ministra 

za odwagę.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Marek Chodkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałem pań-
stwu powiedzieć, za chwilę będzie cytat, dlaczego 
rząd zajął się tą ustawą. Ano dlatego, że w 2009 r. 
Najwyższa Izba Kontroli…

(Głos z sali: Ho, ho!)
Momencik.
(Poseł Adam Szłapka: Przez 8 ostatnich lat...)
…potwierdzone to zostało w 2017 r., stwierdziła 

obniżenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

Marszałek
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zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego 
– to wszystko na temat stacji kontroli pojazdów  
– nielegalne funkcjonowanie stacji kontroli pojazdów, 
bez wymaganego prawem poświadczenia, szerząca 
się bezkarność wśród diagnostów, zatrudnianie dia-
gnostów stacji kontroli pojazdów z prawomocnymi 
wyrokami, dopuszczanie do ruchu pojazdów w złym 
stanie technicznym, wydawanie wpisów do dowodów 
rejestracyjnych o przeprowadzanym badaniu tech-
nicznym niezgodnych ze stanem faktycznym. Pyta-
nie do opozycji: Czego państwo bronicie? Dziękuję 
bardzo. 

(Poseł Grzegorz Długi: My tu mówimy o przestęp-
stwach...)

Marszałek:

No, odpowiedź jest tutaj jednoznaczna.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 6. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za głosowało 201, prze-

ciw – 222, wstrzymało się 3.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 7. poprawce do art. 86j ust. 5 wnioskodawcy 

proponują nowe brzmienie pkt 1 i 2. 
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 7. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 424 posłów. Za głosowało 405, prze-

ciw – 4, wstrzymało się 15.
Sejm poprawkę przyjął.
W 8. poprawce do art. 86p ust. 13 wnioskodawcy 

proponują, aby rygor natychmiastowej wykonalności 
nadać decyzjom, o których mowa w ust. 7 i 8.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki.
Pytanie zadaje poseł Paweł Szramka, klub 

Kukiz’15.

Poseł Paweł Szramka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To kolejna po-
prawka, która może poprawić tę fatalną ustawę. 
Przede wszystkim diagności nie powinni być wrzu-
cani, wszyscy, do jednego worka bez względu na to, 
jakiego dopuszczą się naruszenia. Automatyczny ry-
gor natychmiastowej wykonalności spowoduje, że 
diagnosta nie będzie mógł się od decyzji odwołać,  
z chwilą jej odebrania będzie ona od razu wykonalna. 
Organ może też się pomylić i wydać decyzję błędną, 

która zostanie później uchylona. I pytanie: Czy dia-
gnoście zostaną zwrócone utracone przychody i zre-
kompensowane straty, które poniesie? Dziękuję. 
(Oklaski)

Marszałek:

Głos ma poseł Mirosław Suchoń, klub Nowo-
czesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 

Chciałem zapytać, czy prawdą jest to, że podczas po-
siedzenia komisji pojawiły się ze strony społecznej 
informacje oraz zostały przedstawione pisma w takiej 
mianowicie sprawie, że te stacje, które były kontro-
lowane przez Najwyższą Izbę Kontroli – na podstawie 
tych danych zostały przedstawione opinie i wnioski 
– zostały wybrane w porozumieniu z Transportowym 
Dozorem Technicznym, który już w tym czasie był 
zainteresowany tym, aby tę ustawę przygotowywać. 
I drugie pytanie: Czy prawdą jest to, że – pan mini-
ster do tego się nie odniósł – w tym systemie tą jed-
nostką, która na tym skorzysta, a przygotowywała 
projekt, będzie organizatorem, kontrolującym, będzie 
Transportowy Dozór Techniczny? Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Marszałek:

Do kogo jest to pytanie, panie pośle?
(Poseł Mirosław Suchoń: Do pana ministra.)
Do pana ministra Chodkiewicza. 
Pan minister Chodkiewicz chciałby odpowiedzieć 

na pytanie?
Dobrze.
W takim razie przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 8. po-

prawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 422 posłów. Za głosowało 200, prze-

ciw – 219, wstrzymało się 3.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 9. poprawce do art. 86w ust. 11 wnioskodawcy 

proponują skreślić pkt 1. 
Komisja wnosi o jej przyjęcie. 
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 9. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 420 posłów. Za głosowało 405, prze-

ciw – 3, wstrzymało się 12.
Sejm poprawkę przyjął.
(Poseł Krystyna Skowrońska: Przerwa!)

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie  
Infrastruktury Marek Chodkiewicz
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Przed całością… (Poruszenie na sali)
(Poseł Ewa Kopacz: Pan prezes, pan prezes 

prosi…)
(Poseł Barbara Bartuś: Z wnioskiem formalnym.)
Jest wniosek…
(Głosy z sali: W jakim trybie?)
…klubu Prawo i Sprawiedliwość o przerwę.
Ogłaszam 15 minut przerwy.

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 10 min 25 
do godz. 10 min 43) 

Marszałek:

Wznawiam obrady.
Kontynuujemy rozpatrywanie punktu 7. porząd-

ku dziennego.
W tej chwili jest wniosek formalny klubu Prawo 

i Sprawiedliwość.
Pan prezes Jarosław Kaczyński.
Proszę bardzo.
(Głosy z sali: Ooo!)

Poseł Jarosław Kaczyński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ponieważ ta usta-
wa, która była w tej chwili…

(Głos z sali: Cisza!)
…procedowana, budzi rzeczywiście wiele wątpli-

wości, wnoszę o jej wycofanie z porządku dziennego. 
(Poruszenie na sali, oklaski)

(Poseł Krystyna Skowrońska: Trzeba było zrobić 
to wcześniej.)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.
W takim razie, proszę państwa, ten wniosek moż-

na, że tak powiem, zoperacjonalizować albo wykonać, 
podjąć taką decyzję.

(Poseł Ewa Kopacz: Panie marszałku, ale musi 
być stanowisko rządu w tej sprawie.)

(Poseł Sławomir Nitras: Trzecia izba przemówiła.)
Proszę państwa, chwileczkę. Proszę bez emocji. 

To jest wniosek formalny. 
(Poseł Magdalena Kochan: Głosujemy.)
(Głos z sali: To nie jest wniosek formalny.)
Wniosek formalny o przerwę i zdjęcie z porządku 

obrad nie jest przedmiotem głosowania, tylko decyzji, 
którą marszałek Sejmu może podjąć po zasięgnięciu 
opinii Konwentu Seniorów. (Poruszenie na sali)

(Poseł Sławomir Nitras: I właśnie ją podjął.)
W związku z tym ogłaszam przerwę. Zwołuję 

Konwent Seniorów do ciemnego saloniku (Oklaski), 

ale przerwę ogłaszam do godz. 12.30, ponieważ za 
chwilę mamy opłatek. 

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 10 min 44 
do godz. 12 min 30)

Marszałek:

Wznawiam obrady.
Informuję, że naszym obradom w tej chwili przy-

słuchuje się i przygląda się młodzież ze Szkoły Pod-
stawowej nr 33 z Radomia. Witamy serdecznie. 
(Oklaski) A także witam młodzież z liceum ogólno-
kształcącego w Piszu, Warmia i Mazury. (Oklaski)

Informuję, że po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku 
dziennego przerwanego trzeciego czytania rządowe-
go projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu 
drogowym oraz niektórych innych ustaw, druki 
nr 2985, 3066 i 3066-A.

Powracamy do rozpatrywania punktów porządku 
dziennego. (Gwar na sali) 

Proszę o spokój. (Dzwonek)
Powracamy do rozpatrzenia punktu 9. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Infra-
struktury o rządowym projekcie ustawy o zmia-
nie ustawy Prawo lotnicze oraz niektórych in-
nych ustaw.

Trzecie czytanie.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy z dru-

ku nr 3065.
Pytanie zadaje poseł Stanisław Lamczyk, klub 

Platforma Obywatelska.

Poseł Stanisław Lamczyk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Procedujemy nad Prawem lotniczym, w ramach któ-
rego Urząd Lotnictwa Cywilnego obciążamy dużym 
zakresem prac, w dziedzinie ochrony środowiska, 
urbanistyki.

Panie Ministrze! Jak to wpłynie na bezpieczeń-
stwo pasażerów? Agencje bezpieczeństwa Unii Euro-
pejskiej odradzają robienie tego, jak również nasi 
eksperci, jako że to jednak będzie miało na to duży 
wpływ. Poza tym wiemy, że w LOT źle się dzieje – straj-
ki, protesty, niezadowolenie pracowników, a czynnik 
ludzki jest bardzo istotny. To wpływa jednak na bez-
pieczeństwo pasażerów. Ostatnio mieliśmy awaryjne 
lądowanie w Stanach, też donos pracowników, pilo-
tów do ABW w sprawie bezpieczeństwa.

Panie Ministrze! Proszę powiedzieć, kto jest odpo-
wiedzialny za bezpieczeństwo pasażerów. (Oklaski)

74. posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2018 r.
Punkty 7. i 9. porządku dziennego – głosowanie

Marszałek

Kazimierz
Prostokąt

Kazimierz
Prostokąt
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Kazimierz
Podświetlony
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Marszałek:

Dziękuję bardzo.
Minister Mikołaj Wild, wiceminister w Minister-

stwie Infrastruktury.
Jest pan gotowy? 
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury  
Mikołaj Wild:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wbrew 
alarmistycznemu tonowi wystąpienia, które było 
przed chwilą, mamy teraz dobry czas, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo w sektorze lotniczym. Służy temu, 
z jednej strony, ustawa, nad którą dzisiaj proceduje-
my, która stanowi nadrobienie wieloletnich zaległo-
ści w tym zakresie i, z tego, co mi wiadomo, uzyska-
ła pełne poparcie wszystkich klubów parlamentar-
nych, a z drugiej strony, prace, które obecnie toczą 
się w Ministerstwie Infrastruktury i zmierzają do 
zmiany formuły funkcjonowania Urzędu Lotnictwa 
Cywilnego. Tyle tytułem wyjaśnienia. W pozostałym 
zakresie uznaję, że były to pytania bardziej prowo-
kacyjne niż wymagające odpowiedzi merytorycznej. 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję, panie ministrze.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem projektu 

ustawy z druku nr 3065, proszę podnieść rękę i na-
cisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 389 posłów. Za głosowało 384, prze-

ciw – 1, wstrzymało się 4.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo 

lotnicze oraz niektórych innych ustaw.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 10. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym pro-
jekcie ustawy o ochronie danych osobowych prze-
twarzanych w związku z zapobieganiem i zwal-
czaniem przestępczości.

Proszę pana posła Piotra Polaka o przedstawienie 
tego sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca Piotr Polak:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W imieniu Komi-

sji Administracji i Spraw Wewnętrznych mam przy-
jemność przedstawić Wysokiej Izbie dodatkowe spra-
wozdanie z posiedzenia komisji, na którym zostało 

rozpatrzonych dziesięć poprawek, jakie zostały zgło-
szone do projekt ustawy podczas drugiego czytania. 
Osiem z tych poprawek komisja rekomenduje Wyso-
kiej Izbie odrzucić, a dwie, czyli 3. i 6., przyjąć, tak 
jak całość projektu ustawy. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Przypominam, że to druk nr 3089-A.
Trzecie czytanie. 
Nad poprawkami będziemy głosować w pierwszej 

kolejności.
W 1. poprawce do art. 3 wnioskodawcy proponują 

nadać nowe brzmienie pkt 2. 
Komisja wnosi o jej odrzucenie. 
Pytanie zadaje poseł Marek Wójcik, klub Platfor-

ma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Marek Wójcik:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tą ustawą rząd 
bardzo wybiórczo implementuje dyrektywę dotyczącą 
ochrony danych osobowych przetwarzanych w związ-
ku ze zwalczaniem przestępczości. I dość zgodnie 
eksperci, rzecznik praw obywatelskich, a nawet pol-
ski MSZ wskazują na to, że niezgodne z przepisami 
Unii Europejskiej jest wyłączenie spod działania 
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych 
wszystkich polskich służb specjalnych, niezależnie 
od tego, czym się zajmują. W tej poprawce proponu-
jemy naprawienie przynajmniej częściowe tej ustawy 
i objęcie przepisami dotyczącymi ochrony danych 
osobowych CBA. Przypomnę, że zadaniem CBA jest 
ochrona ekonomicznych interesów państwa, a nie 
ochrona bezpieczeństwa narodowego, na którą pań-
stwo się powołujecie.

Panie Ministrze Brudziński! Chciałbym pana za-
pytać, dlaczego lekceważy pan stanowisko Minister-
stwa Spraw Zagranicznych, które jednoznacznie 
wskazuje, że ten przepis jest niezgodny z prawem 
Unii Europejskiej. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? (Gwar na sali) 
Proszę o ciszę.
Głosowało 420 posłów. Za głosowało 195, prze-

ciw – 225, nikt się nie wstrzymał.
Sejm poprawkę odrzucił.
(Głos z sali: Odpowiedź może...)
(Głos z sali: Panie marszałku...) 
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W 2. poprawce do art. 26 wnioskodawcy proponu-
ją zmiany w ust. 1.

Komisja wnosi o odrzucenie poprawki.
Pytanie zadaje poseł Mirosław Suchoń, klub No-

woczesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 
Chciałem skierować do pana ministra Brudzińskiego 
pytanie o to, dlaczego ustawa nie formułuje wymogu 
niezbędności ograniczenia praw jednostki i w zamian 
wskazuje zamknięty katalog źródeł danych, które 
nigdy nie podlegają udostępnieniu. Pytam o to dla-
tego, że dyrektywa wskazuje, że co prawda są takie 
przesłanki do ograniczenia praw jednostki, ale w ta-
kim zakresie i przez taki czas, w jakim odnośny śro-
dek jest działaniem niezbędnym i proporcjonalnym 
w społeczeństwie demokratycznym, przy należytym 
uwzględnieniu praw podstawowych i uzasadnionych 
interesów danej osoby fizycznej, czyli de facto zgodnie 
z przepisami tej dyrektywy nie można formułować 
zamkniętego katalogu źródeł danych, z których nie 
udostępnia się tych informacji. Chcę powiedzieć, że 
nasza poprawka, nad którą teraz będziemy głosowa-
li, naprawia ten oczywisty błąd i niezgodność z dy-
rektywą. Bardzo proszę o poparcie tej poprawki i od-
powiedź (Dzwonek) pana ministra Brudzińskiego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo. 
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 423 posłów. Za głosowało 159, prze-

ciw – 246, wstrzymało się 18.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 3. poprawce do art. 46 wnioskodawcy proponu-

ją nadać nowe brzmienie ust. 9.
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 421 posłów. Za głosowało 414, prze-

ciw – 6, 1 wstrzymał się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 4. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę 

w art. 55.
Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Głosujemy.

Kto z państwa jest za przyjęciem 4. poprawki, 
proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 415 posłów. Za – 157, przeciw – 236, 

wstrzymało się 22.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 5. poprawce wnioskodawcy proponują pozosta-

wić w obowiązującym brzmieniu art. 5b ust. 1 ustawy 
o Policji. 

Z tą poprawką łączą się poprawki 7. i 10.
Nad nimi będziemy głosować łącznie.
Komisja wnosi o ich odrzucenie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek 5., 7. 

i 10., proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 421 posłów. Za głosowało 163, prze-

ciw – 236, wstrzymało się 22.
Sejm poprawki odrzucił.
W 6. poprawce do nowelizowanego art. 15 usta-

wy o Policji wnioskodawcy proponują nadać nowe 
brzmienie ust. 8.

Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 6. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 421 posłów. Za głosowało 414, prze-

ciw – 6, 1 wstrzymał się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 8. poprawce wnioskodawcy proponują skreślić 

art. 78 zawierający zmiany do ustawy o Centralnym 
Biurze Antykorupcyjnym.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 8. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 420 posłów. Za głosowało 158, prze-

ciw – 240, wstrzymało się 22.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 9. poprawce wnioskodawcy proponują nadać 

nowe brzmienie art. 84 zawierającemu zmiany do 
ustawy o ochronie informacji niejawnych.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Pytanie zadaje poseł Mirosław Suchoń, klub No-

woczesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 

Chciałem skierować na ręce pana ministra Brudziń-
skiego pytanie o to, dlaczego w ustawie nie zapropo-
nowali państwo zapisów, które zapewniają kontrolę 

Marszałek
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nad przetwarzaniem danych zgodnie z prawem, np. 
pod kątem zasady niezbędności – inaczej mówiąc, czy 
służby przetwarzają dane osobowe Polaków dlatego, 
że są one niezbędne do wykonywania tych upraw-
nień, tych umocowań, które zostały nałożone prze-
pisami prawa. Muszę powiedzieć, że o ile jeżeli chodzi 
o standard ochrony przed dostępem, czyli zabezpie-
czenia przed nieuprawnionym dostępem, to tutaj 
mamy odpowiednie przepisy na podstawie ustawy 
o ochronie informacji niejawnych, natomiast obywa-
tele po przyjęciu tej ustawy w tym brzmieniu nie 
będą mieli pewności, że ich dane przetwarzane są na 
podstawie odpowiednich przesłanek, legalnie. (Dzwo-
nek) Nasza poprawka naprawia ten stan rzeczy, do-
prowadza do zgodności ustawy z dyrektywą… 

Marszałek:

Dziękuję bardzo.

Poseł Mirosław Suchoń:

…i proszę o poparcie tej poprawki. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Marszałek:

Głos ma poseł Tomasz Cimoszewicz, Platforma 
Obywatelska – Koalicja Obywatelska. 

Poseł Tomasz Cimoszewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy ustawie o pod-
wyżkach dla kierowców nie miał pan problemu z upo-
minaniem wiceministra właściwego do udzielenia 
odpowiedzi…

Marszałek:

Panie pośle, proszę odnosić się do 9. poprawki.

Poseł Tomasz Cimoszewicz:

Dlatego bardzo proszę pana marszałka o upo-
mnienie ministra Brudzińskiego, aby udzielił odpo-
wiedzi na pytania zadawane przez posłów. Dziękuję. 
(Oklaski, gwar na sali)

(Poseł Ewa Kopacz: Brawo!)

Marszałek:

Wszyscy słyszeli.
Informuję tylko, że zgodnie z regulaminem mini-

ster może odpowiedzieć, ale nie musi odpowiedzieć.
(Poseł Tomasz Cimoszewicz: Apelujemy.)

Przypominam, że komisja wnosi o odrzucenie po-
prawki.

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 9. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za głosowało 195, prze-

ciw – 229, wstrzymało się 2.
Sejm poprawkę odrzucił.
Przed głosowaniem nad całością pytanie zadaje 

poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 
Muszę powiedzieć, że ta debata tutaj przed głosowa-
niem, przy poprawkach, bardzo przypomina tę deba-
tę, która odbywała się podczas posiedzenia komisji. 
Eksperci, strona społeczna, Ministerstwo Spraw Za-
granicznych, rzecznik praw obywatelskich – wszyscy 
mówili o tym, że ta ustawa wypacza ideę, która zo-
stała przedstawiona, zaproponowana w dyrektywie. 
Ze strony ministerstwa nie było nawet próby nawią-
zania relacji, nawiązania komunikacji i merytorycz-
nego podejścia do problemów, które podnosiliśmy. 
I tak również dzisiaj, pomimo pytań, które zostały 
skierowane na ręce pana ministra Brudzińskiego, 
pan minister nie zechciał udzielić odpowiedzi. Tu jest 
pytanie, dlaczego, panie ministrze, nie chce pan od-
powiadać na te pytania. 

Muszę powiedzieć, że nie jesteśmy w stanie po-
przeć tego projektu, choć bardzo byśmy chcieli (Dzwo-
nek), ponieważ on powinien wprowadzać, tak jak 
powiedziałem, standardy demokratycznego państwa 
prawnego. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.
Informuję pana posła i Wysoką Izbę, że przedsta-

wicielem rządu i resortów w przypadku tego projek-
tu ustawy jest wiceminister Krzysztof Kozłowski.

Głos ma pan poseł Tomasz Szymański, klub Plat-
forma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Tomasz Szymański:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dyrektywa unij-
na w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe 
organy do celów zapobiegania przestępczości, zwana 
w skrócie DODO, została przyjęta 27 kwietnia 2016 r. 
Ustawa wprowadzająca ją na grunt polskiego prawa 
powinna obowiązywać od maja tego roku.

Poseł Mirosław Suchoń
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Szanowny Rządzie PiS! Byliście tak zajęci pokręt-
nym tłumaczeniem się z poszczególnych afer, które 
co rusz wychodzą na światło dzienne, że nie mogliście 
się wziąć normalnie do roboty i załatwić problemu 
w przypadku tej ustawy. Ominęliście konsultacje z Są-
dem Najwyższym, ominęliście konsultacje z general-
nym inspektorem ochrony danych osobowych. Nie 
wzięliście sobie do serca uwag w opinii MSZ-etu czy 
też rzecznika praw obywatelskich.

Ale to, co najważniejsze, to są same zapisy usta-
wowe. Wychodziliście w tej propozycji ponad regula-
cje dyrektywy upolitycznioną prokuraturą. Chcieli-
ście spowodować, że… Niektóre zapisy niweczą pod-
stawowy cel tej dyrektywy, a niektóre zapisy (Dzwo-
nek) wydają się całkowicie niedoprecyzowane. 

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Tomasz Szymański:

Rozumiemy konieczność zastosowania…
(Marszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia 

przy wyłączonym mikrofonie) 
…implementowania tych przepisów, ale nie w tej 

formule. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Przystępujemy do głosowania nad całością pro-

jektu ustawy.
Kto z państwa posłów jest za…
Jeszcze pytanie pan zadaje, tak? 
Proszę bardzo, poseł Jerzy Polaczek, Prawo i Spra-

wiedliwość.

Poseł Jerzy Polaczek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja tutaj też nie 
chcę odwoływać się do przeszłości, ale mnie się wyda-
je, że z państwowego punktu widzenia warto, żeby 
pan minister Krzysztof Kozłowski kilka zdań wyja-
śnienia przekazał tutaj posłom opozycji co do trybu 
pracy, co do, że tak powiem, uwag, które były zgłasza-
ne, a przede wszystkim co do nieuprawnionych zarzu-
tów, które tutaj wielokrotnie padały przed chwilą. 
Myślę, że ta ustawa jest warta tego, aby kilka takich 
zasadniczych spostrzeżeń z toku prac i z tej regulacji 
europejskiej zostało tutaj wypowiedzianych, do czego 
gorąco pana ministra namawiam. (Oklaski)

Marszałek:

Minister Krzysztof Kozłowski, wiceminister spraw 
wewnętrznych i administracji, udzieli odpowiedzi. 

Proszę bardzo.
(Poseł Krystyna Skowrońska: A nam da odpo-

wiedź?)
Wszystkim państwu udzieli odpowiedzi. 
Proszę bardzo.
(Poseł Marek Wójcik: To ustawka jest. Jak my py-

taliśmy, to pan minister milczał.)

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Krzysztof Kozłowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! 
Szanowni Państwo! Ta ustawa, która jest przedmio-
tem rozpatrzenia Wysokiej Izby w trzecim czytaniu, 
jest ustawą dojrzałą, dobrze przygotowaną i w sposób 
należyty wdrażającą prawo unijne. Te wszystkie wąt-
pliwości, które państwo posłowie byli uprzejmi w trak-
cie zadawania pytań w dniu dzisiejszym wyartykuło-
wać, zostały wyjaśnione, rozwiane w toku prac w Ko-
misji Administracji i Spraw Wewnętrznych i w toku 
prac podkomisji, która została powołana, żeby w spo-
sób szczegółowy ten projekt rozpatrzyć.

Również nie mogę zgodzić się z tym argumentem 
dotyczącym tego, że pominęliśmy konsultacje spo-
łeczne. Otóż uwagi do tej ustawy na etapie konsulta-
cji, a później prac parlamentarnych złożył rzecznik 
praw obywatelskich, a także prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Wszystkie podmioty, które sobie 
tego życzyły, miały możliwość zgłosić te uwagi za-
równo na etapie postępowania rządowego, jak i na 
etapie postępowania parlamentarnego. W związku 
z tym ten zarzut jest absolutnie niezasadny.

Państwo posłowie pytali również o kwestię zwią-
zaną z zapewnieniem gwarancji przestrzegania praw 
obywateli, prawa do prywatności po wejściu w życie 
tej ustawy. Otóż chciałbym zwrócić uwagę, że ta usta-
wa w sposób należyty wykonuje te wszystkie regula-
cje, które wynikają z dyrektywy DODO, czyli z prawa 
unijnego. Zostały wprowadzone mechanizmy kontro-
lne prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych nad 
zasadami przechowywania i przetwarzania informa-
cji o charakterze kryminalnym, które będą realizo-
wane, przetwarzane w związku z postanowieniami 
tej ustawy. Tam, gdzie zostały do ustawy przygoto-
wane pewne wyłączenia, to się absolutnie wpisuje 
w te uprawnienia, które przewiduje wprost dla 
państw członkowskich prawodawstwo unijne. I co 
bym chciał dodać? Jeszcze zdrowy rozsądek. Bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

(Poseł Joachim Brudziński: Bardzo dziękujemy. 
Brawo!)

Poseł Tomasz Szymański
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Marszałek:

Proszę.
Głosujemy. 
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości 

projektu ustawy w brzmieniu z druku nr 3089, wraz 
z przyjętymi poprawkami, proszę podnieść rękę i na-
cisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za głosowało 260, prze-

ciw – 8, wstrzymało się 157.
Sejm uchwalił ustawę o ochronie danych osobo-

wych przetwarzanych w związku z zapobieganiem 
i zwalczaniem przestępczości.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 15. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Ochro-
ny Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnic-
twa oraz Komisji Spraw Zagranicznych o posel-
skim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach związanych z organizacją 
w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji 
Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczo-
nych w sprawie zmian klimatu.

Trzecie czytanie.
Komisje wnoszą o uchwalenie projektu ustawy 

z druku nr 3080.
Pytanie zadaje poseł Gabriela Lenartowicz, klub 

Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.
Nie ma pani poseł?
(Poseł Cezary Grabarczyk: Jest, jest. Idzie.)

Poseł Gabriela Lenartowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ta ustawa rzeko-
mo ma na celu utrwalanie dobrego wizerunku Polski 
na szczycie klimatycznym, ale tego wizerunku nie 
trzeba utrwalać, wystarczy go nie rujnować. Przypo-
mnę, że ta wielka kompromitacja, jaka ma miejsce od 
2 tygodni w Katowicach, kosztuje Polaków co naj-
mniej 252 mln, które zostały zabrane ze środków 
przewidzianych na ochronę środowiska, m.in. na 
walkę ze smogiem. A ta ustawa przewiduje wydanie 
8 mln dolarów, które pani premier Szydło obiecała 
na rzecz funduszu klimatycznego, dla krajów uboż-
szych na politykę klimatyczną. Ta ustawa zmienia 
to, że można te pieniądze wydać nie wiadomo komu 
w drodze umów prawa prywatnego. Nie uzyskaliśmy 
w komisjach, nigdzie, odpowiedzi, komu chcecie te 
8 mln dolarów dać, skoro potrzebne jest wam prywat-
ne prawo, i czy chcecie kupić za to ten rzekomo dobry 
wizerunek. (Dzwonek)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.

Poseł Gabriela Lenartowicz:

Wizerunku się nie kupuje, wizerunek się…
(Marszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia 

przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
Głos ma poseł Józef Brynkus, klub Kukiz’15.

Poseł Józef Brynkus:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moje pytanie jest 
podobne. Rzeczywiście ta ustawa jest trochę takim 
bublem legislacyjnym, który pokazuje, że państwo 
polskie tak naprawdę nie ma wpływu na nadzorowa-
nie pieniędzy, które wydatkuje na rzekomo ważne 
sprawy dotyczące poprawy klimatu. Tylko jakiej po-
prawy? Takiej w wersji Elżbiety Bieńkowskiej. Mam 
pytanie do wnioskodawców, choć wiem, że to jest 
projekt rządowy. Proszę, aby wnioskodawcy odpowie-
dzieli, na co konkretnie pójdą pieniądze i w jaki spo-
sób zabezpieczyli wpływ Polski na nadzorowanie wy-
datkowania tych środków. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Pani poseł w imieniu wnioskodawców?
Pytanie jest do wnioskodawców, ale rozumiem, że 

nie ma potrzeby.
Dziękuję bardzo.
(Poseł Grzegorz Długi: Pani poseł idzie, panie 

marszałku.)
Nie ma potrzeby, tak? Dziękuję bardzo.
Chodzi o druk nr 3080.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projek-

tu ustawy w brzmieniu z druku nr 3080, proszę pod-
nieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. Za głosowało 232, prze-

ciw – 192, wstrzymało się 4.
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szcze-

gólnych rozwiązaniach związanych z organizacją 
w Rzeczypospolitej Polskiej sesji Konferencji Stron 
Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w spra-
wie zmian klimatu.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 16. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do 
Spraw Energii i Skarbu Państwa o poselskim 
projekcie ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 
ustawy o biokomponentach i biopaliwach cie-
kłych oraz niektórych innych ustaw.

Trzecie czytanie.
Chodzi o druk nr 3081.
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Komisja wnosi o uchwalenie tego projektu.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projek-

tu ustawy w brzmieniu z druku nr 3081, proszę pod-
nieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. Za głosowało 424, prze-

ciw – 3, 1 wstrzymał się.
Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmia-

nie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 18. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Fi-
nansów Publicznych o poselskim projekcie usta-
wy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o po-
datku akcyzowym oraz ustawy Prawo celne.

Trzecie czytanie.
Druk nr 3103.
Komisja wnosi o uchwalenie projektu ustawy.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projek-

tu ustawy w brzmieniu z druku nr 3103, proszę pod-
nieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 427 posłów. Za głosowało 423, 2 – prze-

ciw, 2 wstrzymało się.
Sejm uchwalił ustawę zmieniającą ustawę o zmia-

nie ustawy o podatku akcyzowym oraz ustawy Prawo 
celne.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 20. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Poli-
tyki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Dodatkowe sprawozdanie to druk nr 3098-A.
Trzecie czytanie.
Proszę pana posła Grzegorza Matusiaka o przed-

stawienie tego sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca  
Grzegorz Matusiak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wczorajszym 
posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny 
zgłoszono jedną poprawkę, która nie uzyskała apro-
bacji. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Komisja, przypominam, wnosi o uchwalenie pro-

jektu ustawy z druku nr 3098.

Komisja w dodatkowym sprawozdaniu przedsta-
wia poprawki, nad którymi będziemy głosować w pierw-
szej kolejności.

W 1. poprawce wnioskodawcy proponują zmiany 
w art. 1 projektu ustawy.

Z nią łączy się 2. poprawka.
Nad tymi poprawkami będziemy głosować łącznie.
Przypominam, że komisja wnosi o odrzucenie 

tych poprawek.
Pytanie zadaje poseł Marzena Okła…
(Poseł Ewa Kopacz: Drewnowicz.)
…Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.
(Poseł Ewa Kopacz: Po 3 latach…)

Poseł Marzena Okła-Drewnowicz:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 6 lat temu Plat-

forma Obywatelska w czasie kryzysu gospodarczego 
podniosła wszystkie emerytury o kwotę 71 zł. Teraz, 
w czasie koniunktury gospodarczej, Prawo i Sprawie-
dliwość podnosi emerytury o kwotę nie mniejszą niż 
70 zł. Można było nas przebić chociaż o złotówkę czy 
o 2 zł. Ale to i tak lepiej, bo w ubiegłym roku ta mi-
nimalna waloryzacja wynosiła raptem 10 zł. Nato-
miast w 2015 r. po raz pierwszy w historii wprowa-
dziliśmy mechanizm waloryzacji kwotowo-procento-
wej. Państwo dzisiaj go powielacie i to bardzo dobrze. 
Dlatego też uważamy, że ten sprawdzony mechanizm 
powinien obowiązywać nie tylko w 2019 r., ale co 
roku, aby polscy emeryci i renciści nie mieli kilkuzło-
towej podwyżki, ale zawsze mieli przynajmniej kil-
kudziesięciozłotową podwyżkę. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Jeszcze pani poseł Barbara Bartuś.
Proszę bardzo.
A mówiła pani poseł Marzena Okła-Drewnowicz.
(Głos z sali: Brawo!)
(Głos z sali: Ha, ha, ha!)
(Poseł Ewa Kopacz: Poskładał pan litery.)

Poseł Barbara Bartuś:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Chciałabym zapytać o waloryzację. Pani poseł mówi-
ła o waloryzacji, którą przeprowadzała Platforma 
Obywatelska, zmieniając całkowicie zasady, a chodzi-
ło dokładnie o to, żeby pomniejszyć wydatki z budże-
tu państwa, z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 
Dokładnie o budżet państwa chodziło, żeby zmniej-
szyć waloryzację dla tych osób, które mają wyższe 
emerytury.

(Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: To jest py-
tanie?)

(Poseł Magdalena Kochan: Kłamstwo!)

Marszałek
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Pytanie do pani minister: Jak w tej chwili będzie 
wyglądała sytuacja? Czy ktoś w związku z tą ustawą 
będzie miał niższą waloryzację niż to wynika z usta-
wy? Czy nie jest tak, że aby przeprowadzić tę ustawę, 
z budżetu państwa trzeba dołożyć duże środki? Ile 
będzie dołożone z budżetu państwa, aby przeprowa-
dzić tę wyższą waloryzację emerytur i rent w przy-
szłym roku? Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek:

Na te pytania odpowie minister rodziny Elżbieta 
Rafalska.

Minister Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Elżbieta Rafalska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Poseł! Wa-
riant, który proponujemy, kwotowo-procentowego 
wzrostu świadczeń emerytalno-rentowych jest abso-
lutnie najkorzystniejszym rozwiązaniem, które do tej 
pory stosowaliśmy. Do tego systemu, który byłby…

(Poseł Krystyna Skowrońska: Byłby.) 
…gdybyśmy zgodnie ze wskaźnikiem 3,26 podnie-

śli świadczenia emerytalno-rentowe, dokładamy do-
datkowo prawie 1,5 mld zł. Przywołany przez panią 
przykład waloryzacji jest przykładem waloryzacji 
wyłącznie kwotowej, w przypadku której część eme-
rytów po prostu traciła. Mówimy o waloryzacji 
z 2012 r.

(Poseł Krystyna Skowrońska: Więcej zyskiwało.) 
Otóż wtedy, proszę państwa, zaoszczędziliście na 

tym systemie dokładnie 360 mln zł. Kwota, która była 
wtedy zaplanowana, była kwotą niewydatkowaną. 

(Głos z sali: Ooo…)
Na tym, co my proponujemy, żadna grupa emery-

tów, podkreślam: żadna, nic nie traci. Do wysokości 
2147 zł emeryci zyskują wyższy wzrost niż ten usta-
wowy, natomiast reszta emerytów, tych, którzy mają 
trochę wyższe świadczenia, ale też dłuższy staż pra-
cy, otrzymuje pełną ustawową waloryzację. Na pew-
no jest to system, który do tej pory w tym kształcie 
nie był zastosowany. To jest nasza modyfikacja, na-
sze rozwiązanie. To nie jest system, w którym oszczę-
dzamy na waloryzacji. 

Najniższe świadczenie, czyli minimalna emerytu-
ra, wzrośnie o 6,8%, czyli nie tak, jak wzrosłaby, gdy-
by to była waloryzacja kwotowa. Minimalna emery-
tura, renta rodzinna i renta socjalna będą wynosiły 
1100 zł. Ile wynosiły po państwa rządach w 2015 r.? 
880 zł. To jest wzrost świadczenia minimalnej eme-
rytury niemalże o 1/4, więc nie porównujcie tamtego 
systemu do tego, co my proponujemy. To jest najlep-
szy mechanizm, jeżeli chodzi o dotychczas stosowane 
waloryzacje. Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za przyjęciem poprawek 1. i 2., 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 429 posłów. Za głosowało 202, prze-

ciw – 224, 3 wstrzymało się.
Sejm poprawki odrzucił.
Przed głosowaniem nad całością ustawy pytanie 

zada poseł Joanna Frydrych, klub Platforma Obywa-
telska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Joanna Frydrych:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Minister! Bardzo się cieszę, że pani słusznie zauwa-
żyła, że mechanizm, jaki był wprowadzony w 2015 r., 
był najlepszy. Państwo dzisiaj wprowadzacie dokład-
nie to, co było zastosowane w 2015 r. (Oklaski) 

Ale ja mam jeszcze jedno pytanie: Czy kwota 70 zł 
nie jest zbyt niska w obliczu tych wszystkich podwyżek, 
jakie państwo zafundowaliście Polakom? (Oklaski)

(Poseł Barbara Bartuś: Procentowo dokładamy.)
(Głos z sali: Brawo!)
Już podrożały żywność, leki, rachunki. Wciąż 

drożeją. Seniorzy dzisiaj mają najtrudniejszą sytu-
ację, a rząd tak naprawdę nie chce im pomóc. Sza-
nowni państwo, tę waloryzację zje inflacja, bo jest 
bardzo wysoka, wszystko drożeje. Gdzie jest obiecana 
kwota wolna od podatku w wysokości 8000 zł? Usta-
wa likwidująca podatek PIT od emerytur jest w Sej-
mie. Takie rozwiązania byłyby rzeczywistą podwyż-
ką emerytur, na którą właśnie czekają nasi seniorzy. 
Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję.
Głos ma poseł Monika Rosa, klub Nowoczesna.

Poseł Monika Rosa:

Panie Marszałku!… 
(Głos z sali: Jeszcze nie przeprosiła.)
Za Kałużę to wy przeproście, panie ministrze To-

biszowski. (Oklaski)
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Pani Mini-

ster! 300 tys. seniorów żyje na granicy egzystencji. 
To jest 300 tys. osób, którzy codziennie patrzą w swo-
je portmonetki i szukają pieniędzy, czy wydać je na 
jedzenie, na rehabilitację czy na leki. Seniorzy są tą 
grupą Polaków, która w ciągu roku zubożała najbar-
dziej. To emeryci mają w Polsce największe długi: 

Poseł Barbara Bartuś
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7,3 mld zł. Głównym powodem zaciągania kredytów 
i pożyczek są wydatki na leczenie. 

Stąd moje pytanie: Co państwo zrobicie z tą sytu-
acją, że tyle osób żyje na granicy ubóstwa, nie ma co 
jeść, za co żyć, leczyć się, nie ma na mieszkanie? Z dru-
giej strony ZUS wyliczył, że w ciągu 5 lat na emery-
tury i renty może zabraknąć nawet 340 mld zł. Gdzie 
tu jest rozwiązanie, panie minister? (Oklaski) 

Marszałek:

Proszę państwa, mówimy o nowelizacji ustawy 
o emeryturach i rentach, a nie o wszystkim.

Głosujemy.
Kto z państwa…
(Poseł Barbara Bartuś: Pani minister Rafalska.) 
Pani minister Elżbieta Rafalska chce odpowie-

dzieć.
Proszę bardzo.

Minister Rodziny, Pracy  
i Polityki Społecznej  
Elżbieta Rafalska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Niedawno dzieli-
liśmy się opłatkiem. Myślę, że nie zadrży wam ręka 
i zagłosujecie za tą waloryzacją… 

(Głos z sali: Oczywiście, to nasz pomysł.) 
…bo dobrze wiecie, że jeszcze niedawno były wa-

loryzacje w wysokości 5 zł, 6 zł i 7 zł. (Oklaski)
(Głos z sali: Rok temu tak było.) 
Przytaczacie państwo waloryzację z 2015 r. Otóż 

była to waloryzacja wynosząca 36 zł. O czym, proszę 
państwa, mówimy? 70 zł to więcej niż 36 zł lub 5 zł.

(Poseł Joanna Frydrych: Ale była deflacja.)
(Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Była deflacja.)
Ale, proszę państwa, na waloryzację w latach 

2016, 2017, 2018 i 2019 r. rząd Prawa i Sprawiedliwo-
ści wyasygnuje łącznie 17 600 mln zł. (Oklaski) To 
nie jest mała kwota.

Ale proszę sobie jeszcze przypomnieć, co takiego 
zrobiliście polskim emerytom. Wydłużyliście im wiek 
emerytalny i zrównaliście wiek emerytalny kobie-
tom. (Poruszenie na sali, oklaski)

(Głos z sali: Prawda.)
(Głos z sali: Hańba!)
(Poseł Joanna Frydrych: …portfel emerytów.)
A wiecie państwo, że jak przywróciliśmy wiek eme-

rytalny, to okazało się, że 57% emerytów, którzy sko-
rzystali z przywróconego wieku emerytalnego, to byli 
ludzie bez żadnych świadczeń, ludzie wykluczeni z ryn-
ku pracy (Oklaski), ludzie, którzy nie mieli z czego żyć? 

(Głos z sali: Tak jest.)
(Poseł Magdalena Kochan: Kłamstwo! Kolejne 

kłamstwa!)

(Głos z sali: Kłamstwo!)
I wy o tym nie pamiętaliście. I dzisiaj się stroicie 

w przededniu Wigilii, stroicie się w piórka tych, któ-
rzy bronią emerytów. A wydłużyliście im wiek eme-
rytalny i dawaliście taką waloryzację. (Oklaski)

Zagłosujcie za tym, bo to jest dobre rozwiązanie.
(Część posłów wstaje i klaszcze.)
(Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Jak można 

tak kłamać?)

Marszałek:

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania nad całością pro-

jektu ustawy.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości 

projektu ustawy z druku nr 3098, proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 429 posłów. Za głosowało 423, prze-

ciw – 6, nikt się nie wstrzymał. 
(Głos z sali: Ooo!)
(Część posłów wstaje i klaszcze.)
Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 21. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Rady Mini-
strów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2015 r. 
wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny.

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przed-
stawionego sprawozdania, który poddam pod głoso-
wanie.

Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że 
Sejm sprawozdanie przyjął do wiadomości.

Komisja, przypominam, wnosi o przyjęcie tego 
sprawozdania.

Pytanie zadaje poseł Ewa Drozd, klub Platforma 
Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Ewa Drozd:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o opiece 
nad dziećmi w wieku do lat 3 to stosunkowo nowy 
akt prawny, który wprowadził wiele nowych rozwią-
zań. Dlatego też podczas prac nad tą ustawą wpro-
wadzony został art. 6, który miał na celu monitoro-
wanie realizacji tych zapisów, a dokładnie art. 6 zo-
bowiązuje Radę Ministrów do corocznego przed-
stawienia Sejmowi i Senatowi w terminie do dnia 
30 września sprawozdania z realizacji ustawy. 

Panie Marszałku! Jakie ważne powody spowodo-
wały, że przez 2 lata nie był realizowany art. 6 tej 
ustawy? (Oklaski)

(Poseł Cezary Grabarczyk: Brawo!)

Poseł Monika Rosa
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Marszałek:

Dziękuję.
Pytanie zadaje poseł Urszula Rusecka, Prawo 

i Sprawiedliwość.

Poseł Urszula Rusecka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam pytanie.
Panie Ministrze! Pani Minister! Czy Platforma 

Obywatelska zapomniała, że to sprawozdanie rządo-
we z ich działalności i proponuje, głosuje za odrzuce-
niem? (Oklaski)

(Poseł Ewa Drozd: Nieprawda, nieprawda!)

Marszałek:

Dziękuję. 
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku…
(Poseł Agnieszka Pomaska: Odpowiedź!)
(Poseł Krystyna Skowrońska: Czekamy na odpo-

wiedzi.)
Proszę pani, widzę panią. (Wesołość na sali) I sły-

szę. (Poruszenie na sali) I zwracam się do pani w try-
bie art. 175 ust. 2a. Proszę powstrzymać te niewła-
ściwe okrzyki.

Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku 
o odrzucenie sprawozdania z druku nr 938, proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za głosowało 154, prze-

ciw – 265, wstrzymało się 7.
Sejm wniosek odrzucił, a tym samym przyjął 

sprawozdanie.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 22. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Rady Mini-
strów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2016 r. 
wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny.

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie przed-
stawionego sprawozdania, który poddam pod głoso-
wanie.

Jego odrzucenie będzie oznaczało, że Sejm propo-
zycję przyjął.

Pytanie zadaje pani poseł Ewa Drozd, klub Plat-
forma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Ewa Drozd:

Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo! 
Pani Poseł! To był 1 rok, i to niecały… 

(Poseł Barbara Bartuś: Ale głosowaliśmy…)

…a pozostałe 2 lata, o których mówiłam, były 
przygotowane przez waszego ministra. Ale nie o to 
chciałam zapytać.

7 lat funkcjonowania ustawy. Jedna nowelizacja, 
która miała na celu oczywiście powiększenie ilości 
miejsc opieki nad dziećmi w wieku żłobkowym. I na 
pewno tak będzie, że ta ilość się zwiększy. Szkoda 
tylko, że kosztem dzieci, bo zdecydowanie pogorszy-
liście warunki pobytu dzieci w żłobkach i w klubi-
kach dziecięcych. Dlatego mam pytanie do pani mi-
nister. Dlaczego nie uwzględniliście uwag i propozy-
cji, które padały podczas prac komisji, a dotyczyły 
takich form jak opiekun dzienny czy przyzakładowe 
żłobki, które na pewno poprawiłyby sytuację, szcze-
gólnie na terenach wiejskich, gdzie takich placówek 
nie ma (Dzwonek), czy też w małych miasteczkach? 
Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Pani poseł nie zgłasza się. 
Dziękuję bardzo. 
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku o od-

rzucenie sprawozdania zawartego w druku nr 1894, 
proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 427 posłów. Za głosowało 158, prze-

ciw – 266, wstrzymało się 3.
Sejm wniosek odrzucił, a tym samym przyjął 

sprawozdanie.
Powracamy do rozpatrzenia punktu 23. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Rady Mini-
strów z realizacji ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. 
o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w 2017 r. 
wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecz-
nej i Rodziny.

W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie także 
tego sprawozdania i ten wniosek poddam pod głoso-
wanie.

Odrzucenie tego wniosku będzie oznaczało, że 
Sejm sprawozdanie przyjął.

Pytanie zadaje pani poseł Alicja Chybicka, klub 
Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Alicja Chybicka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W 2017 r. w Pol-
sce zmarło o 3,7%… Oznacza to 405,6 tys. Polaków. 
I pytanie: Jak zabezpieczono tę najbardziej wrażliwą 
grupę przed działaniem smogu? W ilu placówkach 
zakupiono antysmogowe oczyszczacze? W ilu zaku-
piono maseczki? Czy w ogóle o to dbano?

Pytanie drugie: Kto przeprowadzał bilanse zdro-
wotne tych dzieci, a także osób, które zajmowały się 
tymi dziećmi w wieku do lat 3? Czy nie będzie to 
znowu tak, że po raz kolejny Polska dostane skamie-
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linę roku, tak jak dostała na COP24 za brak dbałości 
o czystość powietrza i tak naprawdę o życie i zdrowie 
Polaków? Dziękuję. (Oklaski) 

(Poseł Urszula Rusecka: Nie na temat.) 
(Poseł Małgorzata Kidawa-Błońska: Jak to nie na 

temat?)

Marszałek:

Dziękuję.
Dobrze, więc nie odnosimy się do pytania.
(Głos z sali: Ha, ha, ha!) 
(Głos z sali: Dlaczego?) 
(Poseł Krystyna Skowrońska: A może szkoda, 

może warto.)
Ono chyba jest szersze, wykracza poza zakres 

sprawozdania.
Głosujemy. (Gwar na sali) 
Przepraszam, proszę państwa, wykracza, czyli wy-

kracza, to jest zrozumiałe. (Wesołość na sali, oklaski) 
Głosujemy.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku 

o odrzucenie sprawozdania z druku nr 2940, proszę 
podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 423 posłów. Za głosowało 153, prze-

ciw – 267, wstrzymało się 3.
Sejm wniosek odrzucił, czyli przyjął sprawozdanie 

do wiadomości. 
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 24. 

porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Go-
spodarki i Rozwoju o rządowym projekcie usta-
wy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 
(druki nr 2960, 3063 i 3063-A) – trzecie czytanie.

Proszę sprawozdawcę komisji pana posła Andrze-
ja Gawrona o przedstawienie sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca  
Andrzej Gawron:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przedstawiam 
dodatkowe sprawozdanie Komisji Gospodarki i Roz-
woju dotyczące rządowego projektu ustawy o Funda-
cji Platforma Przemysłu Przyszłości, druk nr 2960. 

W drugim czytaniu klub Platformy Obywatelskiej 
zgłosił wniosek o odrzucenie w całości projektu ustawy, 
a klub Nowoczesna zgłosił trzy poprawki do treści usta-
wy. Komisja Gospodarki i Rozwoju zebrała się na po-
siedzeniu 11 grudnia. Po rozpatrzeniu wniosku o od-
rzucenie wnosi o odrzucenie tego wniosku. Po rozpa-
trzeniu poprawek zgłoszonych przez klub Nowoczesnej 
wnosi o przyjęcie 1. poprawki, odrzucenie 2. poprawki, 
a 3. poprawkę klub wycofał. Oczywiście komisja wnosi 
o przyjęcie ustawy w całości. Dziękuję. (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję.
Nad poprawkami, o których była mowa, głosować 

będziemy w pierwszej kolejności. 
Przypominam, że chodzi o druk nr 3063. 
W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem 

o odrzucenie projektu ustawy w całości.
Komisja wnosi o jego odrzucenie.
Jego przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość po-

zostałych propozycji.
Pytanie zadaje poseł Mirosława Nykiel, klub Plat-

forma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Mirosława Nykiel:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tego, że trwa 

czwarta rewolucja przemysłowa na świecie, nikt nie 
kwestionuje, tego, że wygrają te przedsiębiorstwa i całe 
gospodarki, które potrafią wykorzystać do wzrostu 
produktywności, konkurencyjności najnowsze osią-
gnięcia z dziedziny teleinformacji, sztucznej inteli-
gencji czy telekomunikacji maszyna–człowiek. To 
jest pewne. Ale czy powołanie platformy przemysłu 
przyszłości przybliży nas do tego celu? Nie. Jestem 
przekonana, że wydanie z budżetu państwa co roku 
20 mln i za 10 lat – 236 mln na tzw. szkolenia mięk-
kie, techniki miękkie, nas na pewno do tego celu nie 
przybliży. Kiedy przyglądam się procesowi wyłania-
nia zarządów rad czy oddziałów terenowych, to wi-
dzę, uważam, że to bardziej będzie służyło do wzmac-
niania PiS-owskiej kadry w terenie i w kraju niż 
przybliżaniu polskiej gospodarki do… (Dzwonek, 
oklaski)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
Głos ma poseł Błażej Parda, klub Kukiz’15.
Nie. 
Głosujemy.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem wniosku 

o odrzucenie projektu w całości, proszę podnieść rękę 
i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 424 posłów. Za głosowało 192, prze-

ciw – 229, 3 wstrzymało się.
Sejm wniosek odrzucił.
W 1. poprawce do art. 1 ust. 2 wnioskodawcy pro-

ponują inne brzmienie pkt 8.
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Pytanie zadaje poseł Jerzy Meysztowicz, klub No-

woczesna.

Poseł Alicja Chybicka
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Poseł Jerzy Meysztowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na początku 
chciałem pogratulować pani poseł takiej pięknej, pro-
pagandowej ustawki. Mam nadzieję, że członkowie 
rządu będą bardziej ochoczo odpowiadać na trudniej-
sze pytania opozycji. 

Natomiast, jeśli chodzi o tę 1. poprawkę, rząd 
Prawa i Sprawiedliwości przez ostatnie 3 lata udo-
wodnił Polkom i Polakom, że nie kocha organizacji 
pozarządowych i nie jest za społeczeństwem obywa-
telskim.  

W związku z tym uznaliśmy, że dobrze by było w tej 
poprawce zalecić, jeżeli ta fundacja zostanie powoła-
na, aby dużo czasu poświeciła na współpracę z orga-
nizacjami pozarządowymi. Dlatego bardzo prosimy 
o przyjęcie tej poprawki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 1. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za – 176, przeciw – 227, 

wstrzymało się 23.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 2. poprawce do art. 13 ust. 1 pkt 5 wnioskodaw-

cy proponują, aby doświadczenie, o którym mowa 
w tym przepisie, wynosiło 5 lat. 

Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Pytanie zadaje poseł Jerzy Meysztowicz, klub No-

woczesna.

Poseł Jerzy Meysztowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W tej poprawce 
zasugerowaliśmy, aby wydłużyć okres doświadczenia 
zawodowego w przypadku kandydata na członka za-
rządu tej fundacji, żeby był to, podobnie jak w wy-
padku rady fundacji, ten wymóg 5-letniego doświad-
czenia. Wydaje się to logiczne, żeby osobami odpowie-
dzialnymi za wydawanie tak dużych sum, były osoby 
doświadczone. W związku z tym bardzo prosimy 
o przyjęcie tej poprawki, tego wymogu 5-letniego do-
świadczenia zawodowego w przypadku członków za-
rządu fundacji. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za – 173, przeciw – 227, 

wstrzymało się 26.
Sejm poprawkę odrzucił.
Całość. 
Pytania zadają posłowie.
Poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna.

Poseł Jerzy Meysztowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Długo zastanawialiśmy się, czy poprzeć tę ustawę, 
dlatego że jeśli chodzi o chęci i pewne zasady, które 
są tam zawarte, żeby osiągnąć cel, to jest to słuszny 
kierunek. Natomiast jeśli chodzi o wykonanie – nie 
za bardzo. Mamy bardzo złe doświadczenie, jeśli cho-
dzi o narodową fundację, gdzie pieniądze są marno-
trawione. Dlatego uznaliśmy, że tworzenie kolejnej 
fundacji państwowej, kiedy można te same rzeczy 
osiągnąć, współpracując z instytucjami, z organiza-
cjami pozarządowymi, z wyższymi uczelniami, kiedy 
można osiągnąć to również w ten sposób… Uznali-
śmy, że żeby nie powielać bytów, nie powielać sytu-
acji, w której na dobrą sprawę pieniądze wyciekają 
z budżetu i są poza kontrolą Sejmu, powinniśmy jed-
nak zagłosować przeciwko tej ustawie. Wiemy, że te 
działania idą w dobrym kierunku, ale należy to robić 
w inny sposób. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Głos ma poseł Błażej Parda, klub Kukiz’15.

Poseł Błażej Parda:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Fundacja Platfor-
ma Przemysłu Przyszłości zakłada, cytuję: wsparcie 
transformacji cyfrowej w zakresie procesów, produk-
tów i modeli biznesowych wykorzystujących najnow-
sze osiągniecia z dziedziny automatyzacji, sztucznej 
inteligencji, technologii teleinformatycznych oraz 
komunikacji pomiędzy maszynami a człowiekiem. 

Tak, jesteśmy za przemysłem 4.0, 5.0, 6.0 i każ-
dym innym, ale w ciągu ostatnich lat stworzyliście 
kilkanaście instytutów, instytucji i Bóg wie, co jesz-
cze, które udowodniły, że do niczego się nie nadają 
i że Polacy na tym nie skorzystali. 

Dlatego my, wykorzystując sztuczną inteligencję, 
proces automatyzacji, technologię teleinformatyczną 
i komunikację pomiędzy maszynami a człowiekiem, 
z uwzględnieniem danych historycznych, otrzymali-
śmy odpowiedź, że ta fundacja nikomu nie pomoże.

Pytanie: Kto będzie prezesem tej fundacji?  (Oklaski)
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Marszałek:

Nie wiem, czy teraz ktokolwiek jest w stanie od-
powiedzieć na to pytanie. To jeszcze projekt ustawy, 
nie…

(Poseł Krystyna Skowrońska: Jak to jeszcze nie 
teraz?)

(Poseł Magdalena Kochan: Ale to już dawno usta-
lone.)

Jeszcze, proszę pana, ustawy nie ma.
Głos ma poseł Jakub Kulesza, koło Wolność i są 

Skuteczni.
(Poseł Grzegorz Długi: PiS.)

Poseł Jakub Kulesza:

Dzień dobry.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Premierze! 

Koło Wolność i Skuteczni. Dopiero co pan premier 
przyznał się obywatelom, że dzięki łaskawym polity-
kom aż połowa pensji zostaje im w kieszeniach. Dzisiaj 
mamy odpowiedź, na co idzie ta druga połowa pensji, 
którą państwo jako politycy zabieracie obywatelom – 
idzie na realizację ideologii etatyzmu, którą kierował 
się rząd Platformy Obywatelskiej, a teraz kieruje się 
rząd Prawa i Sprawiedliwości, czyli na tworzenie ko-
lejnych setek, tysięcy nowych instytucji, z setkami, 
tysiącami nowych posadek dla działaczy partyjnych. 
Nie tędy droga. Żadna instytucja państwowa nie roz-
wiąże problemów Polaków. Rozwiązaniem problemów 
Polaków jest pozostawienie nie 50%, ale 90% ich za-
robków w ich własnych kieszeniach i tego Polacy od 
państwa oczekują. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Głos ma pani poseł Agnieszka Pomaska, Platfor-
ma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

(Poseł Piotr Kaleta: Nareszcie.)

Poseł Agnieszka Pomaska:

Panie Ministrze! Panie i Panowie Posłowie! Pięk-
na nazwa, szczytne cele. Tak już było. Instytut wol-
ności, Polska Fundacja Narodowa – ogromne pienią-
dze, wysokie pensje, niekompetentni ludzie. To już 
było. 

(Poseł Waldemar Andzel: Za Platformy, za Plat-
formy.)

Nie potrzebujemy tych eksperymentów. Nie chce-
my powtórki tego, co było. Tej ustawie mówimy sta-
nowczo: nie.

 (Głos z sali: 8 lat.)
Bo to jest po prostu kolejne wyprowadzanie kasy 

z budżetu państwa i ze spółek Skarbu Państwa. 
(Oklaski)

(Poseł Andrzej Gawron: Każdy sądzi po sobie.)

Marszałek:

Na to odważne stwierdzenie odpowie wiceminister 
przedsiębiorczości i technologii pan Marcin Ociepa.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Panie pośle Nitras, niech pan uciszy swoje emocje. 

(Wesołość na sali)
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie 
Przedsiębiorczości i Technologii 
Marcin Ociepa:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ze 
smutkiem stwierdzam, że chyba polski parlament 
jest jedynym, w którym kwestia czwartej rewolucji 
przemysłowej, wsparcia polskiej gospodarki, polskich 
przedsiębiorców we wpisywanie się…

(Poseł Krystyna Skowrońska: Kolesiostwo, kole-
siostwo.)

(Głos z sali: Co ty gadasz?)
…w bycie liderem transformacji technologicznej 

na świecie jest przedmiotem ideologii politycznych.
Szanowni Państwo! Ustawa powstała w dialogu 

z przedsiębiorcami, co wynika z ich oczekiwania wspar-
cia dla tego ważnego procesu. Szczególnie chodzi tu 
o mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, którzy 
nie mają olbrzymich zasobów, a tego wsparcia ocze-
kują. Ich transformacja jest warunkiem sukcesu Pol-
ski, na którym nam wszystkim powinno zależeć. 
Jesteśmy jako rząd, szanowni państwo, konsekwent-
ni. Po uchwaleniu konstytucji dla biznesu, konstytu-
cji dla nauki, ustaw o innowacyjności, ulg na działal-
ność badawczo-rozwojową przechodzimy do fazy 
konsolidacji tych wszystkich narzędzi wsparcia dla 
przedsiębiorców, byśmy mogli odnieść sukces.

Szanowni Państwo! Nie stać nas dzisiaj na bier-
ność, którą państwo w tych głosach proponujecie, dla-
tego uprzejmie proszę o poparcie ustawy, dlatego że 
świat na nas nie poczeka, nie poczeka na to, aż prze-
staniemy ideologizować prostą sprawę, a tą sprawą jest 
sukces polskich przedsiębiorców, który będzie sukce-
sem polskiej gospodarki. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

(Poseł Stanisław Tyszka: Ale nie przez biuro-
kratów.) 

Marszałek:

Proszę bardzo.
Głosujemy. 
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości 

projektu ustawy z druku nr 3063, proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto wstrzymał?
Głosowało 424 posłów. Za głosowało 227, prze-

ciw – 195, wstrzymało się 2.
Sejm uchwalił ustawę o Fundacji Platforma Prze-

mysłu Przyszłości.
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Powracamy do rozpatrzenia punktu 17. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Admi-
nistracji i Spraw Wewnętrznych o komisyjnym 
projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie dodatkowe to druk nr 3095-A.
Trzecie czytanie.
Proszę panią poseł Józefę Hrynkiewicz o przed-

stawienie sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca  
Józefa Hrynkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt 
w imieniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrz-
nych przedstawić dodatkowe sprawozdanie o komisyj-
nym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz 
niektórych innych ustaw, druki nr 3088, 3095 i 3095-A.

Sejm na 74. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2018 r. 
zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu Sejmu skierował 
ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3095 
do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych  
w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w dru-
gim czytaniu.

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po 
rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 
14 grudnia 2018 r. wnosi o odrzucenie poprawek 1., 
2. i 3., oraz przyjęcie poprawek 3., 4. i…

(Głos z sali: Czwartej.) 
(Głos z sali: Chyba się coś pomyliło.) 
Przepraszam bardzo.
Komisja wnosi o przyjęcie poprawek 4., 5. i 6. 
Szanowni Państwo! Ustawa ta implementuje do 

14 ustaw wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2017 r. 
Ten wyrok, najogólniej rzecz ujmując, domaga się 
podniesienia poziomu ochrony praw osobistych oby-
watela oraz jego wolności. W związku z pojawiający-
mi się na posiedzeniach komisji wątpliwościami, czy 
to dobry czas czy niedobry, chciałam z tego miejsca 
bardzo serdecznie przeprosić wszystkich, którzy 
przez 21 lat nie doczekali się wprowadzenia tych re-
gulacji w 14 ustawach, a także podziękować tym 
wszystkim, którzy w 21. roku obowiązywania kon-
stytucji postanowili te prawa umocnić, podnieść ich 
poziom i prawa osobiste oraz wolności obywatelskie 
wprowadzić do ustaw. Bardzo proszę państwa o przy-
jęcie tej ustawy. (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
Przypominam, że chodzi o druk nr 3095.
Nad poprawkami i wnioskiem mniejszości głoso-

wać będziemy w pierwszej kolejności.

W 1. poprawce do nowelizowanego art. 12 ustawy 
o strażach gminnych wnioskodawcy proponują nadać 
nowe brzmienie ust. 1c.

Komisja wnosi o odrzucenie tej poprawki. 
Jej przyjęcie spowoduje bezprzedmiotowość wnio-

sku mniejszości.
Pytanie zadaje poseł Mirosław Suchoń, klub No-

woczesna.

Poseł Mirosław Suchoń:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 

Myślę, że wypadałoby przeprosić za te 3 lata i po-
przednie 2 lata, bo państwo mieli okazję i nie zrobili 
tego, pani poseł.

Natomiast, panie marszałku, poprawka nr 1 zo-
stała przez nas złożona podczas posiedzenia Sejmu 
na wypadek nieprzyjęcia przez Wysoką Izbę wniosku 
mniejszości nr 1, który naszym zdaniem lepiej od-
zwierciedla dyskusję na komisji i naszą opinię, a tak-
że jest on dalej idący, więc powinniśmy głosować nad 
nim w pierwszej kolejności, ale że mamy głosować 
nad nim w drugim głosowaniu… Chciałbym, żeby 
przeszła lepsza poprawka, więc w imieniu klubu wy-
cofuję naszą poprawkę nr 1. Natomiast pragnę pod-
kreślić, że poprawki nr 2 i 3, które również są zgło-
szone, podwyższają stopień ochrony praw obywatel-
skich (Dzwonek) do poziomu odpowiedniego. Proszę 
o ich przyjęcie. Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

Marszałek:

Tak, czyli ogłaszamy, że poprawka nr 1 została 
wycofana. 

We wniosku mniejszości do nowelizowanego art. 12 
ustawy o strażach gminnych wnioskodawcy propo-
nują, aby w ust. 1c skreślić pkt 3.

Pytania zgłaszają posłowie. 
Poseł Marek Wójcik, klub Platforma Obywatelska 

– Koalicja Obywatelska.

Poseł Marek Wójcik:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tą ustawą rząd 
niemal automatycznie przenosi przepisy dotyczące 
przeszukań i kontroli osobistych z rozporządzeń i za-
rządzeń do ustawy. Niestety prace nad tą ustawą były 
prowadzone bez konsultacji społecznych, bez jakich-
kolwiek refleksji na temat tego, czy te uprawnienia, 
które dziś obowiązują, są służbom jeszcze potrzebne.

Chciałbym przypomnieć, czego dotyczy akurat 
ten artykuł, dlatego że…

Czy naprawdę państwo chcecie, żeby strażnik 
gminny miał prawo do, cytuję: sprawdzania jamy 
ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej, 

Marszałek
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a czynności sprawdzania mógł dokonywać wzrokowo 
lub ręcznie?

Tą poprawką chcemy usunąć ten zapis, gdyż uwa-
żamy, że straże miejskie i gminne nie powinny mieć 
tak daleko idących uprawnień, tak daleko ingerują-
cych w nasze prawa i wolności osobiste. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
(Poseł Bartosz Arłukowicz: Nieprawdopodobne.)

Marszałek:

Dziękuję. 
Głos ma poseł Bartosz Jóźwiak, klub Kukiz’15.
(Głos z sali: Józwiak.)

Poseł Bartosz Józwiak:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo!
(Głos z sali: Ubierz się – marynarka.)
(Głos z sali: Nie stać nas.)
To jest taki punkt, w którym rzeczywiście może-

my się pochylić nad jedną rzeczą. Z czego znana jest 
straż gminna? Państwo chyba dobrze wiecie: ze zwi-
jania zniczy, ze ścigania przekupek czy też emerytek 
sprzedających pietruszkę tudzież truskawki, ewen-
tualnie do niedawna ze ścigania kierowców, łupienia 
ich na drogach i dokładania do budżetu niektórym 
włodarzom gmin. 

Szanowni Państwo! W tej chwili tą ustawą rze-
czywiście z automatu przenosimy wszystkie rozpo-
rządzenia i uprawnienia na straż gminną, m.in. do 
bardzo dokładnych, szczegółowych kontroli, które 
dotyczą naszej wolności, bardzo intymnych rzeczy. 
Czy naprawdę musimy w takie mechanizmy czy w ta-
kie uprawnienia wyposażać straże gminne? Szanow-
ni państwo, czy nie może tego robić Policja? Macie 
szansę, szanowni państwo, żeby tę poprawkę przyjąć 
i to zlikwidować. Dziękuję. (Oklaski) 

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Dziękuję.
Prosiłbym panów posłów, bo panie to nie, żeby, 

panie pośle, jednak we właściwym stroju przychodzić 
na głosowanie. (Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)
O głos prosi wiceminister spraw wewnętrznych 

pan Krzysztof Kozłowski
Jaki to ma być strój, to panu na piśmie wyjaśnię. 

(Wesołość na sali, oklaski)
Nie ma ad vocem.
Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Krzysztof Kozłowski:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panowie Premierzy! Wysoka 

Izbo! Chciałbym przypomnieć, że to głosami Platfor-
my Obywatelskiej i PSL-u straże gminne w 2009 r. 
uzyskały nieograniczone prawo do dokonywania kon-
troli osobistej obywateli. (Oklaski)

(Głos z sali: Skandal!)
My dzisiaj naprawiamy ten ewidentny błąd, który 

miał miejsce w 2009 r., i dostosowujemy przepisy 
ustawy do wymogu wynikającego ze standardu kon-
stytucyjnego. 

Ten przepis, o który państwo posłowie pytali, ma 
charakter merytoryczny. Strażnik gminny powinien 
mieć upoważnienie ustawowe do tego, żeby spraw-
dzić zawartość jamy ustnej, szczególnie w okoliczno-
ściach, kiedy zatrzymywana osoba jest w stanie nie-
trzeźwym…

(Głos z sali: Wciąga nosem.)
…i trzeba sprawdzić, czy się czymś nie zadławi, 

nie zakrztusi. 
(Głos z sali: Jeszcze głębiej zajrzyjcie.)
Jest to zwykła, pragmatyczna czynność wykony-

wana na całym świecie przez funkcjonariuszy, którzy 
dokonują zatrzymań. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo, panie ministrze.)

Marszałek:

Dziękuję. 
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku mniej-

szości, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 421 posłów. Za głosowało 196, prze-

ciw – 221, wstrzymało się 4. 
Sejm wniosek odrzucił.
W 2. poprawce do nowelizowanego art. 12 ustawy 

o strażach gminnych wnioskodawcy proponują nadać 
nowe brzmienie ust. 1d.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 2. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 419 posłów. Za głosowało 195, prze-

ciw – 222, wstrzymało się 2. 
Sejm poprawkę odrzucił.
W 3. poprawce do nowelizowanego art. 12 ustawy 

o strażach gminnych wnioskodawcy proponują nadać 
nowe brzmienie ust. 1i.

Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Głosujemy.
(Poseł Joachim Brudziński: To już nie tylko po-

słów sobie pożyczają, ale i marynarki.)

Poseł Marek Wójcik
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Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, pro-
szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 412 posłów. Za głosowało 189, prze-

ciw – 220, wstrzymało się 3.
Sejm poprawkę odrzucił.
(Poseł Joachim Brudziński: Posła możesz poży-

czyć i marynarkę możesz pożyczyć.)
(Głos z sali: Pokaż się.) (Wesołość na sali, oklaski)
Co się stało? Wypada powinszować szybkiego re-

fleksu.
(Poseł Joachim Brudziński: Krawat pożycz.)
W 4. poprawce wnioskodawcy proponują nadać 

nowe brzmienia art. 15.
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 4. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? (Gwar na sali, dzwonek)
Głosowało 415 posłów. Za głosowało 389, prze-

ciw – 13, wstrzymało się 13.
Sejm poprawkę przyjął.
W 5. poprawce wnioskodawcy proponują dodać 

art. 15a.
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 5. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Za głosowało 406, prze-

ciw – 1, wstrzymało się 19.
Sejm poprawkę przyjął.
W 6. poprawce wnioskodawcy proponują zmianę 

w art. 16.
Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Pytanie zadaje pani poseł Dorota Rutkowska, 

klub Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Dorota Rutkowska:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Gdyby nie bała-

gan w MSWiA…
(Poseł Joachim Brudziński: Co też pani opowiada?)
…tę ustawę moglibyśmy przeprocedować w sposób 

zgodny ze sztuką legislacji, a tak pracowaliśmy w cha-
osie. To nie są przepisy porządkowe, ta ustawa dotyczy 
przecież wolności obywateli i naszych praw osobistych 
i powinna, co do zasady, mieć 14-dniowe vacatio legis. 
Żeby nie doszło do bezprawia, przepisy muszą wejść 
w życie przed 23 grudnia, więc rząd najpierw zrzucił 
odpowiedzialność na komisję, teraz na Wysoką 
Izbę i jeszcze stawia pod ścianą Senat i prezydenta. 

Panie Ministrze Brudziński! Czy nie prościej było 
przyznać się do zaniedbań, czy nie prościej było po-
wiedzieć, że przegapiliście ten wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego, niż stwarzać pozory praworządno-
ści? My byśmy zrozumieli taką sytuację. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Proszę państwa, tak czy inaczej musimy ustawę 
uchwalić, nie ma wyjścia. (Wesołość na sali)

Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 6. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 430 posłów. Za – 251, 26 – przeciw, 

wstrzymało się 153.
Sejm poprawkę przyjął.
Całość. 
Są pytania.
(Poseł Krystyna Skowrońska: Będą odpowiedzi?)
Głos ma poseł Marek Wójcik, klub Platforma Oby-

watelska – Koalicja Obywatelska.

Poseł Marek Wójcik:

Panie marszałku, jest dokładnie tak, jak pan 
mówi. Musimy dzisiaj tę ustawę przyjąć, dlatego że 
jeżeli jej nie przyjmiemy, to 23 grudnia, za 9 dni, 
stracą moc wszystkie akty wykonawcze dotyczące 
przeszukań i kontroli osobistych. Policja, Straż Gra-
niczna, ABW i wszystkie inne służby nie będą mogły 
wykonywać kontroli osobistych obywateli…

(Poseł Marek Suski: Cieszcie się.)
…kontroli osobistych i przeszukań u obywateli. Pa-

nie ministrze, co pan robił przez ten rok? Dlaczego do-
prowadził pan do takiej sytuacji, w której 9 dni przed 
upłynięciem terminu zniknięcia z porządku prawnego 
tych przepisów musimy teraz państwa ratować?

(Poseł Marek Suski: Możecie głosować przeciw.)
Panie ministrze, zmarnował pan rok, rok na dys-

kusję o prawach obywatelskich i na poprawienie sy-
tuacji związanej z przestrzeganiem praw obywatel-
skich przez służby, ale przez ten rok naraził pan 
również na brak możliwości właściwego realizowania 
zadań wszystkie polskie służby mundurowe. Panie 
ministrze, gdzie pan był przez rok? (Oklaski)

(Poseł Marek Suski: O masz, panu to zawsze źle.)
(Poseł Krystyna Pawłowicz: 8 lat.)

Marszałek:

Głos ma poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna.
(Poseł Krystyna Skowrońska: Gdzie pan był, pa-

nie ministrze?)
(Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Joachim Brudziński: Tutaj.)

Marszałek
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Poseł Mirosław Suchoń:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 

Ja z przykrością muszę stwierdzić, że obecny polski 
rząd i parlament są chyba jedynymi w Europie, które 
prawa obywatelskie traktują jak piąte koło u wozu, 
szanowni państwo.

(Głos z sali: Jedź do Francji.)
Ustawa dotyczy przeszukania i kontroli osobistej 

i, muszę powiedzieć, w związku z tym godności oby-
watelskiej, natomiast konstytucja stwierdza, iż jest 
ona nienaruszalna, a jej ochrona i poszanowanie jest 
obowiązkiem władz publicznych, czyli także rządu 
i parlamentu. I muszę powiedzieć, że te przepisy kon-
stytucji absolutnie nie licują z tym, co państwo robi-
cie, co robi Prawo i Sprawiedliwość. To już dzisiaj 
druga ustawa, która pochodzi z MSWiA, która trak-
tuje kwestie praw obywatelskich, praw człowieka 
z nonszalancją, dla alibi. Te ustawy wrzucane są dla 
alibi, tylko po to, żeby coś tam zrobić, bo kończą się 
terminy. Ja uważam, że kiedy mówimy o prawach 
konstytucyjnych (Dzwonek), to nie ma prawa żaden 
rząd ani parlament robić tego dla alibi.

Marszałek:

Dziękuję panu.

Poseł Mirosław Suchoń:

Nie możemy poprzeć tego projektu. (Oklaski)
(Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji 

Joachim Brudziński: Panie marszałku…)

Marszałek:

Dziękuję.
Już, chwileczkę.
Głos ma poseł Bartosz Jóźwiak, klub Kukiz’15.
(Głos z sali: Józwiak.)

Poseł Bartosz Józwiak:

Panie Marszałku! Panie Premierze!… 
(Głos z sali: A krawat?)
Myślę, że dress code jest teraz odpowiedni, cho-

ciaż nie znam żadnego przepisu, który mówi o tym, 
w jakim stroju powinienem  tu występować, a mój 
strój, szanowni państwo, jest dostosowany (Porusze-
nie na sali) do tego, w jakim stylu tę ustawę proce-
dowaliśmy. Nie znalazłem kitla wprawdzie, bo tak 
bym się ubrał. (Oklaski)

(Głos z sali: Jeszcze krawat.)
Szanowni Państwo! Daliście 2 dni na poważną 

ustawę, 2 dni dopychaliście to kolanem, nie było szan-

sy zapoznać się z niczym. To jest pakiet poprawek, 
które rząd przygotował w nocy, z jednego dnia na 
drugi, między pierwszym a drugim czytaniem i które 
dostarczono nam na 15 minut przed posiedzeniem 
komisji czy właściwie w trakcie… podczas przerwy 
w posiedzeniu komisji, abyśmy mogli się z nimi zapo-
znać. Na całe szczęście komisja wyrzuciła te popraw-
ki do śmietnika. Ale, szanowni państwo, co to jest za 
ustawa, skoro rząd przygotował tyle poprawek, któ-
rych nawet nie wprowadzono? Naprawdę zastanówcie 
się, czy w taki sposób należy to robić. To jest ważna 
ustawa, ale nie można w ten sposób. Naprawdę, to jest 
hańba legislacyjna. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Głos z sali: Jeszcze portki zmień.)

Marszałek:

O głos prosi minister spraw wewnętrznych Jo-
achim Brudziński.

Minister  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Joachim Brudziński:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dwa pytania, dwa 

głosy niezwykle istotne, ważne, chciałbym więc do 
nich się odnieść. Chodzi tutaj przede wszystkim o te 
wątpliwości czy zarzuty, które padały ze strony przed-
stawicieli klubów opozycyjnych, co do świętej zasady 
praw konstytucyjnych i praw obywatelskich. Szanow-
ni państwo, to, że prace te trwały tak długo, to m.in. 
wynik, owoc tego, z jaką troską rząd Prawa i Spra-
wiedliwości nad konstytucyjnymi prawami obywatel-
skimi się (Oklaski) pochyla. A jeżeli państwo…

(Głos z sali: Brawo!)
…w tej sprawie macie wątpliwości, to polecam, 

naprawdę warto, prześledźcie, jak prawa obywateli, 
np. pana Józefa Grzyba, traktuje polska Policja, a jak 
prawa…

(Poseł Dominik Tarczyński: Ha, ha, ha!)
…obywatelskie są dzisiaj traktowane chociażby 

w odniesieniu do uczniów liceów, uczniów szkół przez 
jakże demokratyczne państwo naszych sąsiadów, 
przez Francję. Dziękuję uprzejmie. (Oklaski)

(Poseł Mirosław Suchoń: Z wnioskiem formalnym.)

Marszałek:

Dziękuję.
Nie, nie.
Głosujemy nad całością projektu ustawy.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem w całości 

projektu ustawy z druku nr 3095, wraz z przyjętymi 
poprawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Głosowało 432 posłów. Za głosowało 238, prze-
ciw – 13, wstrzymało się 181.

Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o Policji 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrzenia punktu 32. po-
rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do 
Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym 
projekcie ustawy o promowaniu energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogeneracji.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Dodatkowe sprawozdanie komisji to druk nr 3057-A.
Proszę pana posła Wojciecha Zubowskiego o przed-

stawienie tego sprawozdania.

Poseł Sprawozdawca  
Wojciech Zubowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisja do Spraw 
Energii i Skarbu Państwa na posiedzeniu w dniu 
13 grudnia zapoznała się z poprawkami złożonymi 
podczas drugiego czytania. Komisja rekomenduje od-
rzucenie poprawki nr 1, przyjęcie poprawek nr 2 i 3 
– są to poprawki o charakterze doprecyzowującym – 
oraz przyjęcie poprawki nr 4 zmieniającej termin wej-
ścia w życie ustawy. Ponadto rekomenduje przyjęcie 
w całości projektu ustawy. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję.
Przypominam, że chodzi o druk nr 3057. 
Nad poprawkami, które w dodatkowym sprawoz-

daniu otrzymaliśmy, głosować będziemy w pierwszej 
kolejności. 

W 1. poprawce wnioskodawcy proponują dodać 
art. 61a. 

Komisja wnosi o jej odrzucenie.
Pytanie zadaje poseł Tomasz Piotr Nowak, klub 

Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska.  

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 
Nigdy bym nie przypuszczał, że będę musiał przed 
własnym zapleczem politycznym bronić premiera 
Morawieckiego. 

(Poseł Krystyna Pawłowicz: O, brawo!)
Oto o godz. 11 z tej mównicy bardzo poważnie 

powiedział: nie będzie podwyżek cen energii. Aplauz 
tej strony. Tymczasem co się dzieje? O godz. 23 czy-
tamy w projekcie, że będzie opłata kogeneracyjna, 
która co miesiąc spowoduje, że wzrośnie cena ener-

gii o 2,8 zł, według wyliczeń OSR, co spowoduje, 
że w ciągu roku będzie podwyżka 34 zł.

(Poseł Jakub Rutnicki: Tak jest.)
Proszę bardzo. Cóż to za przestrzeń między godz. 11  

a godz. 23? (Oklaski) Co się stało? 
Szanowni Państwo! To nie tylko to. Opłata mo-

cowa i te zawirowania, które są u ministra Tchó-
rzewskiego cały czas, i brak odpowiedzi, co właści-
wie będzie w 2019 r. (Wesołość na sali) Będzie pod-
wyżka cen energii, czy nie będzie podwyżki cen 
energii? Będzie.

(Głos z sali: Już jest.)
Będzie niestety armagedon, drodzy państwo…
(Głos z sali: Nie będzie.)
…energetyczny. Armagedon energetyczny. (Okla-

ski) I wy… (Dzwonek) 

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

…przez to, że 3 lata nie robiliście…
(Marszałek wyłącza mikrofon, poseł przemawia 

przy wyłączonym mikrofonie, oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Przystępujemy do głosowania. 
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 1. po-

prawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 430 posłów. Za głosowało 198, prze-

ciw – 228, wstrzymało się 4.
Sejm poprawkę odrzucił.
W 2. poprawce wnioskodawcy proponują inne 

brzmienie art. 63.
Komisja wnosi o przyjęcie tej poprawki.
Poseł Andrzej Czerwiński zgłasza się z pytaniem.
Poseł Andrzej Czerwiński, Platforma Obywatel-

ska – Koalicja Obywatelska. 

Poseł Andrzej Czerwiński:

Wysoka Izbo! Szanowny Panie Ministrze! Koge-
neracja to jest dobra rzecz, i każdy o tym wie, jeśli 
jest dobrze wprowadzona. Prowadzi do wzrostu efek-
tywności nawet do 95% i sama się finansuje. A co my 
mamy? Mamy wybiórczo potraktowaną ustawę, któ-
ra dotyczy kilkudziesięciu producentów, którzy lokal-
nie mają biznes bezryzykowny. 

Marszałek
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I pytanie moje do pana prezesa. Panie prezesie, 
mówimy o art. 63, to jest pytanie do pana. W tym 
artykule pan zobaczy, że każdy, kto jest podłączony 
do sieci przesyłowej, dystrybucyjnej czy bezpośrednio 
do wytwarzania, będzie płacił opłatę kogeneracyjną. 
Jak to się ma do wczorajszego wystąpienia pana pre-
miera? Przecież to jest oczywiste ogrywanie pana 
i obywateli. Cena (Dzwonek) tymi poprawkami jest 
ustalona, że będzie wyższa. (Oklaski, gwar na sali)

(Głos z sali: Brawo!)

Marszałek:

Dziękuję.
Uprzejmie informuję, że w tym punkcie reprezen-

tuje rząd wiceminister energii Tomasz Dąbrowski.
Czy pan chciał zabrać głos?
(Poseł Cezary Grabarczyk: Niech się tłumaczy.)
Pan Tomasz Dąbrowski, wiceminister energii.
Proszę bardzo.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Tutaj podane zo-
stały informacje, które wprowadzają w błąd. Otóż 
opłata kogeneracyjna, która jest zawarta w tym pro-
jekcie, to jest ta część kosztów systemu, która dziś 
będzie widoczna, czyli po wprowadzeniu tego przepi-
su będzie widoczna. Dzisiaj wszyscy ponoszą koszty 
tego systemu, tylko ponoszą go w wysokości 10-krot-
nie wyższej, niż będą ponosić po wprowadzeniu tych 
przepisów. Innymi słowy… (Poruszenie na sali)

(Głos z sali: Nieprawda.)
…to co dziś kosztuje 1,5 mld, od przyszłego roku 

będzie kosztować odbiorców 200 mln. I na tym pole-
ga różnica, która będzie dzięki wprowadzeniu tego 
systemu. 

(Głos z sali: Jest obniżka cen energii.)
(Poseł Krystyna Skowrońska: Nieprawda.)
Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Krystyna Skowrońska: To nieprawda.)

Marszałek:

Czyli popularnie można powiedzieć, że będą ob-
niżki. (Wesołość, poruszenie na sali) 

(Poseł Andrzej Czerwiński: Sprostowanie.)
Głosujemy.
Kto z państwa posłów jest za przyjęciem 2. po-

prawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Głosowało 428 posłów. Za głosowało 262, prze-
ciw – 158, wstrzymało się 8.

Sejm poprawkę przyjął.
W 3. poprawce do art. 97 nowelizującego ustawę 

o odnawialnych źródłach energii wnioskodawcy pro-
ponują dodać art. 93a w tej ustawie. 

Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem 3. poprawki, pro-

szę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
(Poseł Krystyna Skowrońska: Czerwiński do py-

tań się zapisał.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka: Pytanie.)
Proszę nie pokrzykiwać, bo potem… (Gwar na sali) 
(Poseł Cezary Grabarczyk: Było zgłoszenie.)
Głosowało 424 posłów. Za głosowało 246, prze-

ciw – 141, wstrzymało się 37.
Sejm poprawkę przyjął.
W 4. poprawce do art. 111 wnioskodawcy propo-

nują, aby ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od 
dnia ogłoszenia.

Komisja wnosi o jej przyjęcie.
Z pytaniem zgłasza się poseł Andrzej Czerwiński.
Proszę bardzo. 

Poseł Andrzej Czerwiński:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy-
kro mi prostować to, co powiedział kiedyś nasz urzęd-
nik, bo rozumiem, w jakiej jest sytuacji. Ale drodzy 
posłowie i drodzy państwo, nie można wytłumaczyć 
oczywistych spraw. Każdy obywatel w formie prezen-
tu pod choinkę dostanie do rachunku opłatę stałą. 

(Głos z sali: Ile?)
Choćby nie zużywał energii w ogóle…
(Poseł Jakub Rutnicki: Hańba!)
…gdyby wszystkie odbiorniki odłączył… 
(Poseł Jakub Rutnicki: Skandal!)
…będzie płacił co najmniej 60% tego, co płaci do 

tej pory…
(Głos z sali: Teraz też płaci.)
…plus tę opłatę kogeneracyjną, którą ta dzisiejsza 

ustawa czyni nowym dodatkiem do rachunku. (Okla-
ski, gwar na sali)

(Poseł Jakub Rutnicki: Prawda!)

Marszałek:

Pan minister Dąbrowski?
Jeszcze raz.
(Głos z sali: Brawo!)
Proszę bardzo.
(Głos z sali: Tylko nie kłam.)
(Głos z sali: Będzie obniżka.)

Poseł Andrzej Czerwiński
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Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W OSR ustawy 
dokładnie przedstawiono, jakie to są wielkości. Po 
pierwsze, to nie jest opłata stała, tylko opłata zależna 
od zużycia.

(Głos z sali: Nieprawda.)
(Głos z sali: Jak zwał, tak zwał.)
Po drugie, w tej chwili ta opłata będzie pokazana, 

a dzisiaj tkwi, zawarta jest w cenie energii i tego nie 
widać. Natomiast pokazane zostały w OSR wylicze-
nia, żeby udowodnić, ile dzisiejszy system kosztuje.

Po wprowadzeniu tych przepisów odbiorcy zapła-
cą łącznie 10 razy mniej za koszt wsparcia kogenera-
cji. Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Nieprawda.)

Marszałek:

Dziękuję.
Sprawa jest jasna, proszę państwa. 
(Głos z sali: Brawo!)
Głosujemy. 
Kto z państwa jest za przyjęciem 4. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Poseł Krystyna Skowrońska: Czy pan to czytał?)
Głosowało 430 posłów. Za głosowało 245, prze-

ciw – 176, wstrzymało się 9.
Sejm poprawkę przyjął.
Całość. 
Przed całością pytanie zadaje poseł Tomasz Piotr 

Woźniak, Platforma Obywatelska – Koalicja Obywa-
telska.

(Głosy z sali: Nowak! Nowak!)
A, przepraszam, Tomasz Piotr Nowak.

Poseł Tomasz Piotr Nowak:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 
W 2018 r. został zniesiony system, o którym pan mi-
nister był łaskawy nas poinformować, i na dodatek 
zniesiony w ten oto sposób, że od 3 lat nadpłacamy 
w naszych rachunkach, wnosząc opłatę, która tak 
naprawdę nie pomaga instalacjom kogeneracyjnym, 
gdyż te funkcjonowały spokojnie bez tej dopłaty. 
Tymczasem wprowadzenie tej ustawy spowoduje, że 
ruszamy z nowymi rachunkami i ruszamy z nową 
dopłatą do każdego rachunku. Według OSR jest to 
2,8 zł na miesiąc. No to zmieńcie OSR, zmieńcie wy-
liczenia i zmieńcie całą ustawę. Tak więc bez wzglę-
du na wszystko podnosicie z dniem 1 stycznia 2019 r. 
rachunki i to podnosicie, choć my w tej chwili nie 
wiemy, czy słusznie, skoro minister energii twierdzi, 

że spółki energetyczne mają 1 mld zł oszczędności. 
Ja nie widzę powodu, dla którego (Dzwonek) mamy 
wierzyć, że my musimy jako obywatele ponosić kolej-
ne koszty, jeżeli jest nadwyżka w spółkach energe-
tycznych. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Głos ma poseł Robert Winnicki, poseł niezrzeszony.

Poseł Robert Winnicki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przy całości usta-
wy trzeba zadać pytanie w ogóle o politykę energetycz-
ną państwa polskiego, tę politykę, która po 3 latach 
charakteryzuje się następującymi faktami: atom leży, 
węgiel leży, bo coraz więcej sprowadzamy go z Rosji, 
zamiast wydobywać w Polsce, pakiet klimatyczny Unii 
Europejskiej nie został wypowiedziany. Prawda jest 
taka, że mamy drastyczne podwyżki, których koszty 
albo są przerzucane na obywateli i firmy, albo na bu-
dżet państwa, ponieważ polityka klimatyczna Unii 
Europejskiej uderza bezpośrednio w produkcję energii 
z węgla. I teraz opcje są dwie: albo likwidować węgiel 
jako źródło energii elektrycznej, albo wypowiedzieć 
pakiet klimatyczny Unii Europejskiej. I to właśnie 
trzeba zrobić. Do tego rząd gorąco namawiam, bo ina-
czej czeka nas naprawdę zapaść w polskiej energetyce 
w najbliższych latach, która już obciąża swymi kosz-
tami budżet w roku przyszłym. (Oklaski)

(Poseł Rafał Grupiński: Do komina wskocz. Tam 
jest najprzyjemniej.)

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Głos ma poseł Jerzy Meysztowicz, klub Nowoczesna.

Poseł Jerzy Meysztowicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Chciałbym, żeby 
ktoś wyszedł i powiedział wreszcie Polakom, jaki do-
staną prezent pod choinkę, bo chyba nie będą wie-
dzieli, co się dzieje z cenami energii na przyszły rok. 
Pan marszałek mówi, że będą obniżki, pan premier 
mówi, że nie będzie żadnych zmian, że nie będzie 
podwyżek, minister energii mówi, że będą podwyżki. 
Zdecydujcie się. I pytanie jest jak najbardziej zasadne 
do pana prezesa, dlatego że pan prezes decyduje 
o wszystkim – dzisiaj zadecydował, jak mają wyglą-
dać przeglądy techniczne – więc wydaje się, że…

(Poseł Ewa Kopacz: Ale to dobrze.)
…jest zasadne, żeby pan prezes przyszedł tu i po-

wiedział, czy będą podwyżki, czy nie będzie ich, ile 
będziemy płacić za prąd. Panie prezesie, zapraszam. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
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Marszałek:

Nie jest to humorystyczna sprawa, panie pośle. To 
poważne sprawy.

Wojciech Zubowski, Prawo i Sprawiedliwość.
(Głos z sali: Nie jest prezesem.)

Poseł Wojciech Zubowski:

Dziękuję.
(Głos z sali: Nowy prezes.)
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pytanie do 

przedstawiciela Ministerstwa Energii. Proszę pań-
stwa, tak jak powiedziano wczoraj na posiedzeniu 
Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa, opłata 
dotycząca OZE, dotycząca kogeneracji i tak, i tak 
jest w rachunek za prąd wliczona. Natomiast pyta-
nie mam inne. Jeżeli ona się, proszę państwa, koń-
czy w roku 2018…  

(Głos z sali: Ale nie od dzisiaj.)
Ja wiem, że wy byście chcieli, proszę państwa, 

żeby ona nadal była tak wysoka, jak była za waszych 
rządów, ale proszę powiedzieć…

(Głos z sali: Nie od dzisiaj.)
…jedno, i tu prosiłbym o informację ministerstwa: 

Jak to jest, że państwo pobieracie wysokie opłaty…
(Głos z sali: Kończy się w tym roku.)
…a mimo to z 85% ciepła, które jest w Polsce 

dostarczane, tylko 20% spełnia kryteria efektyw-
nych energetycznie, jedynie co piąte źródło z 85% 
badanych? Jak jest z waszym dbaniem w takim ra-
zie o środowisko i o efektywność energetyczną? My 
to zmienimy…

(Głos z sali: Nie wiesz, o czym mówisz.)
…mniejszym kosztem i lepiej. Dziękuję. (Porusze-

nie na sali, oklaski)
(Poseł Tomasz Piotr Nowak: Zwróćcie nadpłatę 

z rachunków za te 3 lata.)

Marszałek:

Pan minister Dąbrowski chce odpowiedzieć?
Tomasz Dąbrowski, wiceminister w Minister-

stwie Energii.
Proszę bardzo.
(Poseł Krystyna Skowrońska: Kolejny prezes.)

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Energii  
Tomasz Dąbrowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Cały czas wraca 
kwestia samej opłaty. Przypomnę, że wczoraj na po-
siedzeniu komisji klub Platforma Obywatelska sam 
wnioskował o przedłużenie działania obecnie obo-
wiązującego systemu. Poprawka nr 1…

 (Głos z sali: Ooo!)

…ze sprawozdania, która została odrzucona, 
zmierzała albo do tego, żeby system wsparcia, który 
ma być, unicestwić, żeby on w ogóle nie mógł funk-
cjonować, bo jak nie będzie miał możliwości funkcjo-
nowania, to nie zadziała, albo spowodować wzrost 
cen ciepła u innych odbiorców, głównie w tej części, 
która dotyczy przemysłu. Alternatywą mogłoby być 
w ogóle niewspieranie tego, ale to z kolei spowodowa-
łoby wzrost kosztów ciepła dla wszystkich odbiorców. 
A więc to jest wybór między czymś nieracjonalnym 
a tym, co jest racjonalnie, co jest proponowane w pro-
jekcie rządowym.

Co do kwestii polityki to pokazane zostały przez 
Ministerstwo Energii kierunki, w jakim zmierzać 
będzie sektor energii w Polsce. Pokazaliśmy najbar-
dziej racjonalne wybory, jakie mogą być dokonane 
w tym zakresie, również pod względem kosztowym, 
tak aby w jak najmniejszym stopniu w przyszłości 
obciążało to odbiorców, nie tylko dzisiaj, ale także 
w przyszłości.

Co do cen energii to wszystkie działanie, które są 
podejmowane, są podejmowane po to, żeby cena ener-
gii nie wzrosła. A więc głosowanie za tym projektem 
to jest głosowanie za tym.  Albo odbiorcy będą płacić 
10 razy mniej, niż dzisiaj płacą, za wsparcie systemu 
kogeneracji, albo nie. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Głosujemy nad całością projektu ustawy.
Kto z państwa jest za przyjęciem w całości projek-

tu ustawy z druku nr 3057, wraz z przyjętymi po-
prawkami, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 431 posłów. Za głosowało 233, prze-

ciw – 196, wstrzymało się 2.
Sejm uchwalił ustawę o promowaniu energii elek-

trycznej z wysokosprawnej kogeneracji.  
Powracamy do rozpatrzenia punktu 26. porząd-

ku dziennego: Sprawozdanie Komisji Spraw Zagra-
nicznych oraz Komisji Ustawodawczej o uchwale 
Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służ-
bie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu infor-
macji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych doku-
mentów.

Proszę panią poseł Joannę Lichocką o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Poseł Sprawozdawca 
Joanna Lichocka:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt 
przedstawić sprawozdanie dwóch komisji, Komisji Spraw 
Zagranicznych i Komisji Ustawodawczej, o uchwale Se-
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natu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie 
zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji 
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa  
z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów.

Dzisiaj rano obie komisje się zebrały i zarekomen-
dowały jednogłośnie, bez głosu sprzeciwu, przyjęcie 
wszystkich czterech poprawek, które zaproponował 
Senat. Są to poprawki uściślające i redakcyjne.

Rekomenduję przyjęcie wszystkich tych popra-
wek. Dziękuję. (Oklaski)

(Poseł Grzegorz Długi: Przekonała nas pani.)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
Proponuję, aby Sejm wyraził zgodę na zastosowa-

nie art. 54 ust. 5a regulaminu Sejmu w przypadku 
tego druku.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę rozumiał, że 
Sejm propozycję przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.
Przypominam, że Sejm odrzuca poprawki Senatu 

bezwzględną większością głosów w obecności co naj-
mniej połowy ustawowej liczby posłów.

Jeżeli Sejm nie odrzuci poprawki Senatu, uważa 
się ją za przyjętą.

W 1. poprawce do art. 1 ustawy nowelizującej za-
wierającego zmiany do ustawy o służbie zagranicznej 
Senat w art. 2a ust. 1 proponuje wyrazy „zagranicznej 
oraz” zastąpić wyrazami „zagranicznej, w tym”.

Komisje wnoszą o przyjęcie tej poprawki.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za odrzuceniem 1. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 428 posłów. Większość bezwzględna – 

215. Za – 8, przeciw – 419, 1 wstrzymał się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 2. poprawce do art. 4 ust. 2 ustawy nowelizu-

jącej Senat proponuje zmianę redakcyjną.
Komisje wnoszą o jej przyjęcie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa posłów jest za odrzuceniem 2. po-

prawki, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 426 posłów. Przeciw było 423, za – 2, 

1 wstrzymał się.
Sejm poprawkę przyjął.
W 3. poprawce do art. 4 Senat proponuje m.in. 

dodać ust. 4.
Komisje wnoszą o jej przyjęcie.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za odrzuceniem 3. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Głosowało 425 posłów. Większość bezwzględna – 213. 
Przeciw – 423, 1 – za, 1 wstrzymał się.

Sejm poprawkę przyjął.
W 4. poprawce do art. 5 ust. 1–3 Senat proponuje 

zmiany redakcyjne.
Komisje wnoszą o jej przyjęcie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z państwa jest za odrzuceniem 4. poprawki, 

proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 425 posłów. Za – 1, przeciw – 422, 

2 wstrzymało się.
Sejm poprawkę przyjął.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. 

porządku dziennego: Przedstawiony przez Pre-
zydium Sejmu wniosek w sprawie zmian w skła-
dzie sekretarzy Sejmu (druk nr 3094).

Prezydium Sejmu, na podstawie art. 6 regulami-
nu Sejmu, przedłożyło wniosek w sprawie zmian 
w składzie sekretarzy Sejmu.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Nie widzę, nie słyszę.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku w spra-

wie zmian z druku nr 3094, proszę podnieść rękę 
i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 417 posłów. Za – 406, przeciw – 5, 

wstrzymało się 6.
Sejm podjął uchwałę w sprawie zmian w składzie 

sekretarzy Sejmu. (Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 28. 

porządku dziennego: Zmiany w składach osobo-
wych komisji sejmowych (druk nr 3104).

Prezydium Sejmu na podstawie art. 20 ust. 1 re-
gulaminu Sejmu, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów, przedłożyło wniosek w sprawie zmian 
w składach osobowych komisji sejmowych.

Czy ktoś z państwa chciałby zabrać głos?
Nie widzę, nie słyszę.
Głosujemy.
Kto z państwa jest za przyjęciem wniosku w brzmie-

niu z druku nr 3104, proszę podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 418 posłów. Za – 404, przeciw – 2, 

wstrzymało się 12.
Stwierdzam, że Sejm podjął uchwałę w sprawie 

zmian w składach osobowych komisji sejmowych.
Ogłaszam 3 minuty przerwy.

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 14 min 10 
do godz. 14 min 14)

(Pełny tekst sprawozdania stenograficznego zostanie umieszczony w Internecie dnia 17 grudnia br.)

Poseł Sprawozdawca  Joanna Lichocka


