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54. posiedzenie Sejmu w dniu 14 grudnia 2017 r.

Sprawy formalne

Czy ktoś z pań i panów posłów pragnie zabrać głos 
w drugim czytaniu projektu ustawy?

Nikt się nie zgłasza.
Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpi-

my w bloku głosowań.
Ogłaszam przerwę do godz. 18.30.
Dziękuję.

(Przerwa w posiedzeniu od godz. 17 min 51  
do godz. 18 min 51)

Marszałek:

Wznawiam obrady.
Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem 

Seniorów, przedłożyło projekt uchwały w sprawie 
upamiętnienia 500-lecia Reformacji.

Jest to druk nr 2133.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii 

Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o uzupełnie-
niu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpa-
trzenie tego projektu.

Proponuję, aby w tym przypadku Sejm wyraził 
zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 1 regulaminu 
Sejmu.

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

Sprzeciwu…
(Poseł Jolanta Szczypińska: Sprzeciw!)
(Głosy z sali: Sprzeciw!)
Sprzeciwu nie słyszę. (Wesołość na sali)
(Głosy z sali: Sprzeciw!)
Jest sprzeciw, tak? Kto powiedział: sprzeciw?
(Poseł Cezary Grabarczyk: Wszyscy.)
Pani poseł Elżbieta Kruk.
Jednocześnie informuję państwa, Wysoką Izbę, że 

w tej chwili obradom przysłuchuje się młodzież ze 
szczecińskich liceów i uczelni wyższych. Witamy ser-
decznie. (Oklaski)

Zaraz do tego punktu wrócimy.
W tej chwili wnioski formalne.
Pani poseł Beata Kempa, Prawo i Sprawiedliwość. 

(Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
(Głos z sali: O!)
(Poseł Krystyna Pawłowicz: Na kolana i przepra-

szać.)

Poseł Beata Kempa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! 
Szanowni Państwo! Chciałabym na ręce pana mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji, na ręce 
pana ministra sprawiedliwości, prokuratora general-
nego, na ręce pana ministra koordynatora do spraw 
służb specjalnych złożyć podziękowania za skuteczną 
akcję ujęcia osoby, która dokonała podpalenia mojego 
biura poselskiego.

Z tego miejsca chcę złożyć podziękowania dla 
wszystkich funkcjonariuszy, jeśli państwo pozwoli-
cie… (Oklaski)

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Pozwalamy.)
Bardzo proszę.
…dla wszystkich tych, których dzisiaj jeszcze nie 

znam z imienia i z nazwiska, którzy przyczynili się 
do tego, że ta osoba została ujęta.

(Głos z sali: Oświadczenie.)
Chcę z tego miejsca podziękować za ich ofiarną 

pracę, chcę z tego miejsca podziękować za ich deter-
minację oraz za to, że dowiedli, że w naszym kraju 
nie ma przyzwolenia na nienawiść polityczną. (Okla-
ski) Chcę też podziękować prokuratorom za determi-
nację, za pracę na miejscu, również za decyzje odno-
śnie do kategorii stawianego zarzutu. Tak, ja się 
zgadzam: jest to akt terrorystyczny. (Oklaski) Jeśli 
podpala się biuro poselskie, jeśli podpala się miejsce, 
gdzie w pobliżu mieszkają dziesiątki rodzin, jeśli robi 
się to w środku miasta, to znaczy, że jest to akt ter-
rorystyczny. (Oklaski)

Chcę też podziękować, kochani, wszystkim kole-
żankom i kolegom, bez względu na to, jakie macie 
przekonania polityczne, za akty solidarności ze mną, 
za słowa wsparcia. Chcę to uczynić w imieniu wła-
snym, a także w imieniu mojego męża i moich dzieci. 
Bardzo wam dziękuję, a na ręce państwa ministrów 
składam podziękowania dla wszystkich funkcjona-
riuszy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Tak jest.)

Marszałek:

Proszę państwa, pani minister, rozumiem, że to są 
poważne sprawy, jednak prosiłbym, żeby były wnioski 
formalne, żeby procedura była zachowywana.

(Poseł Elżbieta Radziszewska: A dlaczego pan nie 
przerwał?)

Głos ma poseł Mariusz Witczak, klub Platforma 
Obywatelska.

Poseł Mariusz Witczak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na podstawie 
art. 184 ust. 3 pkt 6 regulaminu wnoszę o ponowne 
skierowanie ustawy, która ma na celu zwiększenie 
udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjono-
wania i kontrolowania niektórych organów publicz-
nych, do komisji.

Teraz uzasadnienie, panie marszałku, i kilka 
zdań historii. Prawo i Sprawiedliwość tak ważny pro-
jekt, tak bardzo krytyczny dla funkcjonowania de-
mokracji i dla funkcjonowania wolnego państwa  
i wolnych wyborów, złożyło, po czym na pierwszym 
posiedzeniu wnioskodawcy złożyli 100 poprawek do 
własnego projektu. Już następnego dnia, panie mar-
szałku, wnioskodawcy do własnego projektu dołoży-
li kolejne 30 poprawek. Po kolejnych dyskusjach, 

Wicemarszałek Małgorzata Kidawa-Błońska
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Sprawy formalne

Marszałek:

Zamknięcie posiedzenia… Odroczenie lub za-
mknięcie – to jest, powiedzmy sobie szczerze, właści-
wie można tak uznać, w pewnym stopniu tożsame…

(Poseł Piotr Apel: Nie jest to samo.)
…ale jest słowo „lub” (Wesołość na sali), czyli, ro-

zumiem, możemy to rozłącznie również traktować, 
zgodnie z logiką klasyczną.

W związku z tym mamy w takim razie cztery 
wnioski formalne, proszę państwa. Kolejno poddam 
je pod głosowanie.

Pierwszy wniosek to był wniosek o odesłanie pro-
jektu ustawy do komisji.

Ten wniosek poddam w tej chwili pod głosowanie.
Przystępujemy do głosowania.
Kto z pań i panów posłów jest za odesłaniem pro-

jektu ustawy ponownie do komisji, zechce podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 433 posłów. Za głosowało 198, przeciw 

– 233, 2 posłów wstrzymało się.
Sejm wniosek odrzucił.
Teraz wniosek pana posła Zgorzelskiego o odro-

czenie posiedzenia Sejmu. 
Kto z pań i panów posłów jest za odroczeniem 

posiedzenia Sejmu, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 436 posłów. Za głosowało 196, przeciw 

– 238, wstrzymało się 2.
Sejm wniosek odrzucił.
Wniosek o przerwę w obradach. 
Ten wniosek poddaję pod głosowanie.
Kto z pań i panów posłów jest za zarządzeniem 

przerwy w obradach, zechce podnieść rękę i nacisnąć 
przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 435 posłów. Za głosowało 198, przeciw 

– 237, nikt się nie wstrzymał.
Sejm wniosek odrzucił.
I ostatni wniosek, o zamknięcie posiedzenia. 
(Poseł Marek Jakubiak: No, macie szansę.)
Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wnio-

sku o zamknięcie posiedzenia Sejmu, proszę podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 436 posłów. Za głosowało 198, przeciw 

– 237, 1 poseł się wstrzymał.
Sejm wniosek odrzucił. 
Dobrze, powracamy do kwestii zgłoszonego przez 

Prezydium Sejmu, w uzgodnieniu z Konwentem Se-
niorów, projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 
500-lecia Reformacji.

Był sprzeciw co do tego, żeby rozpocząć procedu-
rę zgodnie z art. 51 pkt 1. 

(Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Kto zgłosił?)

Ja bym prosił o doprecyzowanie tego sprzeciwu, 
bo, przypominam, art. 51 pkt 1 brzmi: Sejm w szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach może skrócić po-
stępowanie z projektami ustaw oraz uchwał przez:  
1) przystąpienie do pierwszego czytania niezwłocznie 
po otrzymaniu przez posłów projektu. I to jest istota 
rzeczy.

Czy ktoś z państwa chciałby…
Proszę bardzo, pani poseł Siarkowska.
Proszę bardzo.

Poseł Anna Maria Siarkowska:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Uważam, że ra-
dosne świętowanie wydarzeń, które podzieliły Ko-
ściół, to niedobry pomysł. Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Na stos!)

Marszałek:

Proszę państwa, w takim razie przeprowadzimy 
następujące głosowanie. Jest sprzeciw, musimy gło-
sować.

(Poseł Urszula Pasławska: Mogę zabrać głos w tej 
sprawie?)

Nie, nie, nie. Proszę państwa…
(Poseł Sławomir Nitras: Ale jest głos przeciw.)
(Poseł Piotr Zgorzelski: Głos przeciwny!)
Głos przeciwny do sprzeciwu? (Poruszenie na sali) 

Może być do wniosku formalnego. 
Bardzo panią przepraszam, regulaminowo nie ma 

czegoś takiego.
(Poseł Marek Jakubiak: Miało być: szczęśliwych 

świąt.)
Proszę państwa, zaproponuję głosowanie nad 

przeprowadzeniem tego projektu uchwały w nastę-
pujący sposób: jeżeli sprzeciw zostanie odrzucony, to 
odczytam projekt uchwały i wówczas albo będziemy 
mogli przyjąć go przez aklamację, albo – jeżeli będzie 
zgłoszony sprzeciw wobec przyjęcia przez aklamację 
– będziemy głosować nad projektem uchwały.

(Poseł Sławomir Nitras: Okej.)
Jest wniosek formalny. 
Proszę, pan poseł Ryszard Terlecki.
(Poseł Urszula Pasławska: Panie marszałku, wnio-

sek formalny.)
(Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Wniosek for-

malny!)
Już, chwileczkę.

Poseł Ryszard Terlecki:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To jest sytuacja, 
która nas zaskoczyła. Zgłaszam wniosek, aby skiero-
wać ten projekt do komisji. (Oklaski)
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Sprawy formalne

Marszałek:

No dobrze, jest wniosek formalny o skierowanie 
do komisji.

(Poseł Grzegorz Schetyna: Sprzeciw!)
(Poseł Sławomir Nitras: Sprzeciw!)
Proszę państwa, chwileczkę, jest jeden wniosek 

formalny, o skierowanie do komisji.
(Głos z sali: Zamordyzm!)
Czy są inne wnioski formalne?
(Poseł Sławomir Nitras: Wniosek przeciwny.)
Kto z państwa zgłasza?
(Poseł Urszula Pasławska: Ja.)
(Głos z sali: Pani poseł Pasławska z wnioskiem 

przeciwnym.)
Proszę bardzo, pani poseł.

Poseł Urszula Pasławska:

Panie Marszałku! Składam wniosek przeciwny. 
Uzasadnienie jest takie, iż projekt uchwały został 
skierowany przez pana marszałka do komisji… 

(Poseł Dominik Tarczyński: Jest sprzeciw?)
…natomiast komisja nad tym nie obradowała. 

Jeżeli pan marszałek zechce nad nim procedować na 
kolejnym posiedzeniu, to on będzie już bezzasadny, 
ponieważ to rok 2017 jest rokiem 500-lecia. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
Szanowni Państwo! Pani premier Beata Szydło 

kilkanaście dni temu napisała na Twitterze: Polska 
jest krajem tolerancyjnym.

(Poseł Sławomir Nitras: I już nie jest premierem.) 
(Wesołość na sali)

Chciałabym, aby ta tolerancja nie była wybiórcza. 
Szanowni Państwo! To jest uchwała… Nie wiem, 

czy państwo się zapoznali z uchwałą przygotowaną 
przez Prezydium Sejmu. Jest to kolejna z uchwał. Nie 
jest ona napisana przeciwko komuś. Jest ona napisa-
na w duchu ekumenicznym, w duchu potwierdzenia 
wartości, które wnieśli protestanci, tacy jak gen. An-
ders, tacy jak chociażby…

(Głos z sali: Piłsudski.)
…kreator, twórca Polski niepodległej marszałek 

Piłsudski. 
Warto dzisiaj, kiedy jesteśmy tuż po wigilijnym 

spotkaniu, naprawdę w duchu ekumenii i porozumie-
nia poprzeć tę uchwałę. (Oklaski)

(Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz: Brawo, Ula!)
Polska zawsze była silna swoją różnorodnością. 
Bardzo proszę państwa, w Polsce… Wszyscy pro-

testanci, wszystkich wyznań patrzą dzisiaj na pań-
stwa, jak również czują się w jakiś sposób sponiewie-
rani, ponieważ podmiotowość protestantów, ewange-
lików, luteran, baptystów została im w ciągu tego 
roku odebrana. 

(Poseł Krystyna Pawłowicz: Jak odebrana? Nie 
kłam!)

Jest szansa, by to naprawić. Dzisiaj godnie uczcij-
my 500-lecie reformacji (Oklaski) i ludzi – ewangeli-

ków, protestantów – którzy pracowali na rzecz pol-
skiej kultury, polskiego wojska i polskiego bezpie-
czeństwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
(Wypowiedź poza mikrofonem) 
(Poseł Marek Jakubiak: Ale głośniej, bo nie sły-

szymy.)
Poseł Mirosław Suchoń, klub Nowoczesna, zgła-

sza wniosek formalny.

Poseł Mirosław Suchoń:

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

Szanowni Państwo! Było uzgodnienie, składam wnio-
sek formalny o przerwę i bardzo proszę pana mar-
szałka o zwołanie podczas tej przerwy Konwentu 
Seniorów.

Szanowni Państwo! Sygnalizowaliśmy już wielo-
krotnie to, że w komisji bez żadnej przyczyny prze-
trzymywany jest projekt uchwały dotyczący upamięt-
nienia 500-lecia zapoczątkowania reformacji. Dwa 
razy składaliśmy wniosek o uzupełnienie porządku 
obrad właśnie o punkt obejmujący rozpatrzenie tego 
projektu uchwały. Pragnę przypomnieć, że na samym 
początku tygodnia było uzgodnienie, że jeżeli komisja 
w tym tygodniu, na tym posiedzeniu nie rozpatrzy 
tego projektu uchwały, wtedy ta uchwała zostanie 
przedstawiona Wysokiej Izbie w formie propozycji 
Prezydium. 

Niestety, pani przewodnicząca komisji miała kil-
ka dni i nie zdołała zwołać posiedzenia, a dodatkowo 
ten projekt leży w lasce marszałkowskiej niemalże 
od początku października, czyli komisja kultury 
przez 2 miesiące nie znalazła czasu, godziny na to, 
żeby zająć się tym projektem. To jest, szanowni pań-
stwo, niepoważne postępowanie. 

Podczas Konwentu, który odbył się na początku 
tygodnia, zapadło uzgodnienie. Dzisiaj rano, również 
podczas Konwentu klub Prawa i Sprawiedliwości nie 
zgłaszał obiekcji co do propozycji dotyczącej uchwały 
prezydialnej, więc bardzo proszę, żeby pan marszałek 
ogłosił przerwę, zwołał Konwent Seniorów, tak żeby-
śmy mogli na ten temat jednak porozmawiać, bo na-
prawdę takie zachowanie, powiedziałbym, daleko 
wykracza poza ustalenia, które były poczynione. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję bardzo.
(Poseł Piotr Zgorzelski: I teraz jest kłopot.) 
(Głos z sali: Przerwa.) 
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Sprawy formalne. 

Punkt 12. porządku dziennego

Proszę państwa, zrobimy tak: Poddam pod głoso-
wanie wnioski nie w kolejności zgłoszenia. Będzie to 
precedens, ale to marszałek tu decyduje. Proszę pań-
stwa, najpierw poddam pod głosowanie wniosek  
o przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów. Jeżeli wnio-
sek o przerwę zostanie przyjęty, zwołam Konwent 
Seniorów, chociaż planowałem do tej sprawy wrócić 
jutro, przed rozpoczęciem kolejnego dnia obrad, na 
zebraniach Prezydium i Konwentu. Jeżeli ten wniosek 
zostanie przyjęty, zwołam Konwent. Później poddam 
pod głosowanie wniosek o odesłanie do komisji, dlate-
go że jeżeli najpierw byłoby głosowanie nad wnioskiem 
o odesłanie go do komisji i zostałby on przyjęty, wnio-
sek o przerwę stałby się bezprzedmiotowy. 

(Poseł Grzegorz Schetyna: No tak.) 
Po prostu byłby bezprzedmiotowy. 
(Poseł Grzegorz Schetyna: Bardzo ładnie.) 
W takim razie głosujemy w sprawie wniosku for-

malnego o przerwę.
Kto z państwa posłów jest za ogłoszeniem prze-

rwy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 434 posłów. Za głosowało 197, przeciw 

– 236, 1 poseł się wstrzymał.
Wniosek został odrzucony. 
W takim razie przystępujemy do głosowania 

nad wnioskiem formalnym o odesłanie projektu do 
komisji. 

Poddaję pod głosowanie następujący wniosek.
Kto z państwa posłów jest za odesłaniem prezydial-

nego projektu uchwały zawartego w druku nr 2133 do 
Komisji Kultury i Środków Przekazu, zechce podnieść 
rękę i nacisnąć przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Głosowało 432 posłów. Za głosowało 232, przeciw 

– 193, wstrzymało się 7.
(Poseł Rafał Grupiński: Wstyd!) 
(Poseł Sławomir Nitras: Hańba!) 
Stwierdzam, że wniosek został przyjęty. 
Powracamy do rozpatrzenia punktu 12. po-

rządku dziennego: Sprawozdanie Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie usta-
wy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwie-
nia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. 

Przystępujemy do trzeciego czytania. 
Dodatkowe sprawozdanie komisji z druku nr 2116-A 

przedstawi poseł Robert Telus. (Oklaski)
Proszę bardzo.

Poseł Sprawozdawca Robert Telus:

Panie Marszałku! Wysoki Sejmie! Mam zaszczyt 
przedstawić dodatkowe sprawozdanie Komisji Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi. 

W czasie drugiego czytania Platforma Obywatelska 
złożyła dwie poprawki. Komisja wnosi, aby Wysoki 
Sejm raczył te poprawki odrzucić. Dziękuję bardzo. 

Marszałek:

Dziękuję panu posłowi.
Nad poprawkami, o których mówił pan poseł, gło-

sować będziemy w pierwszej kolejności.
W 1. poprawce do art. 4 zmiana 3. projektu usta-

wy nowelizującej wnioskodawcy proponują, aby po-
wiatowy lekarz weterynarii mógł wyznaczać okre-
ślonych w przepisie lekarzy weterynarii również do 
prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwal-
czania chorób zakaźnych zwierząt.

Z tą poprawką łączy się poprawka 2.
Nad nimi głosować będziemy łącznie.
Komisja wnosi o ich odrzucenie.
Pytania. 
Poseł Dorota Niedziela, klub Platforma Obywa-

telska. 

Poseł Dorota Niedziela:

Panie Marszałku! Panie Premierze! Wysoka Izbo! 
Mam prośbę o poparcie poprawki, która tak napraw-
dę przywraca godność lekarzom weterynarii, którzy 
pracują w inspekcjach weterynarii. Inspektorzy, pra-
cujący w tej chwili 8 godzin, nie mają podwyższonej 
stawki za swoją pracę. 

Tak, panie ministrze Jurgiel, nie podwyższył pan 
stawki ludziom, którzy zwalczają ASF, którzy mogą 
zwalczyć ASF i przyczynić się do tego, żebyśmy nie 
stracili 1,4 mld euro za eksport wieprzowiny, tylko 
każe im pan pracować w nadgodzinach. Daje im pan 
zlecenia i mówi: Jak chcecie zostać w inspekcji i wię-
cej zarobić, to będziecie mieć zlecenia i pracować tak 
jak ludzie, którzy ostatnio strajkowali. Każe im pan 
pracować po 8 godzinach następne 8 godzin, wtedy 
będą godnie zarabiali. Tych lekarzy jest 3 tys., a ASF 
zniszczy w naszym kraju gospodarstwa (Dzwonek), 
które przynoszą dochód… (Oklaski) 

Marszałek:

Dziękuję, pani poseł.
Głos ma poseł Krzysztof Truskolaski, klub Nowo-

czesna. 

Poseł Krzysztof Truskolaski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze 
Jurgiel! To jest bardzo poważny problem, a wy jako 
ministerstwo od 2,5 roku go bagatelizujecie. Jak 

Marszałek
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