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Posiedzenie Senatu
M³odych Senatorów





Pe³nomocnik Szefa Kancelarii
Senatu do spraw organizacji
jubileuszu 20-lecia Senatu
i Roku Polskiej Demokracji
Anna Pomianowska-B¹k

Witamy serdecznie pañstwa. Witam serdecznie
panie i panów senatorów M³odego Senatu. Witam
tak¿e pani¹ marsza³ek Krystynê Bochenek.

Czekamy na kolejnego gospodarza tej Izby, pa-
na marsza³ka Bogdana Borusewicza.

Nazywam siê Anna Pomianowska-B¹k i jestem
pe³nomocnikiem Szefa Kancelarii Senatu do
spraw organizacji jubileuszu 20-lecia Senatu
i Roku Polskiej Demokracji.

Pañstwo, jak wszyscy dobrze wiedz¹, przyje-
chali, goszcz¹ tutaj jako laureaci, zwyciêzcy,
senatorowie, którzy wygrali wybory w swoich
szko³ach. Jako senatorowie za chwilê bêdziecie
prowadziæ debatê na temat zmiany konstytu-
cji.

Dzisiejszy program wygl¹da nastêpuj¹co: naj-
pierw odbêdzie siê uroczyste wrêczenie nagród,
upominków osobom, które napisa³y najlepsze
prace, po czym rozpocznie siê debata.

Jeszcze chwilê zaczekamy na przybycie pana
marsza³ka Bogdana Borusewicza. Witamy pani¹
Katarzynê Hall, ministra edukacji narodowej.

Proszê wszystkich o powstanie. Marsza³ek Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej pan Bogdan Boru-
sewicz.

Jeszcze raz witam gospodarzy tej Izby, pana
marsza³ka Bogdana Borusewicza i pani¹ mar-
sza³ek Krystynê Bochenek, oraz pani¹ Katarzynê
Hall, ministra edukacji narodowej. Witam tak¿e
wszystkich pañstwa senatorów. Witam bardzo
serdecznie opiekunów, nauczycieli, przedstawi-
cieli Centrum Edukacji Obywatelskiej, którzy
wspólnie z nami prowadzili tê akcjê.

Bardzoproszêpanamarsza³kaozabranieg³osu.

Marsza³ek Senatu
Bogdan Borusewicz

Szanowni M³odzi Senatorowie!
Mam nadziejê, ¿e dobrze siê czujecie w tych ³a-

wach. Mam te¿ nadziejê, ¿e w przysz³oœci tak¿e
bêdziecie chcieli w nich zasiadaæ.

Zbli¿a siê fina³ projektu edukacyjnego, fina³,
który zosta³ zaplanowany na pocz¹tek 2009 roku.
Ten 2009 rok jest szczególny dla nas, Polaków.
W³aœnie w tym roku mija siedemdziesi¹t lat od
wybuchu II wojny œwiatowej i dwadzieœcia lat od
pierwszych wolnych wyborów w Polsce. Te pier-
wsze powojenne w pe³ni wolne wybory w Polsce
odby³y siê w 1989 roku do Senatu. Do Sejmu by³y
wówczas czêœciowo wolne.

Dla podkreœlenia historycznego i spo³ecznego
wymiaru rocznic przypadaj¹cych na 2009 rok Se-
nat w ubieg³ym roku, 7 listopada podj¹³ uchwa³ê
o og³oszeniu roku 2009 Rokiem Polskiej Demokra-
cji. W ci¹gu tego ca³ego roku zamierzamy przepro-
wadziæ ró¿ne dzia³ania, odbêd¹ siê konferencje,
wystawy, dni otwarte, spotkania dyskusyjne oraz
imprezy plenerowe. Bêdzie to, z jednej strony, rok
refleksji nad minionym dwudziestoleciem, a z dru-
giej strony, rok aktywnych dzia³añ zmierzaj¹cych
do zachêcenia spo³eczeñstwa do udzia³u w ¿yciu
spo³ecznym i publicznym. Czyli ten Rok Polskiej
Demokracji, w któr¹ wchodzicie razem z Senatem,
w du¿ej mierze jest nakierowany na przysz³oœæ.

Dzisiejsze obrady Senatu M³odych Senatorów,
pañstwa obrady stanowi¹ wa¿ny element obcho-
dów Roku Polskiej Demokracji, naszej demokra-
cji, bo przecie¿ to jest nasza demokracja, o któr¹
wspólnie powinniœmy dbaæ.

Mi³o mi goœciæ w Senacie was, dla których spra-
wy polskiej demokracji nie s¹ obojêtne. Dziêkujê,
¿e w nat³oku codziennych spraw i obowi¹zków
znajdujecie czas na sprawy wspólne, na sprawy
obywatelskie. W was przecie¿ pok³adamy nadzieje



na dalszy rozwój polskiego spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, œwiadomego, odpowiedzialnego, a je-
dnoczeœnie wymagaj¹cego partnera dla demokra-
tycznie wybranej w³adzy. Zachêcam równie¿ nau-
czycieli, którym te¿ dziêkujê, by pomagali m³o-
dzie¿y w rozwijaniu zdolnoœci i podejmowaniu
wartoœciowych dzia³añ. Wasza praca – co widaæ
na tej sali – przynosi dobre efekty.

Wiem, ¿e przygotowuj¹c siê do dzisiejszej de-
baty, napisaliœcie prace na temat wprowadze-
nia obowi¹zku g³osowania w wyborach. Komi-
sja konkursowa wy³oni³a szeœæ osób, którym
postanowi³a przyznaæ wyró¿nienia. Serdecznie
gratulujê!

Wiem te¿, ¿e wiêkszoœæ prac wskazuje nam, ¿e
raczej trzeba stosowaæ zachêty i perswazje ni¿ ja-
kiekolwiek kary. To dla nas jest bardzo wa¿nym
wskazaniem. To akurat zgadza siê tak¿e z po-
gl¹dem wiêkszoœci senatorów. Dziêkujê.

Pe³nomocnik Szefa Kancelarii
Senatu do spraw organizacji
jubileuszu 20-lecia Senatu
i Roku Polskiej Demokracji
Anna Pomianowska-B¹k

Uprzejmie proszê pana marsza³ka o wrêczenie
nagród wyró¿nionym.

Pani senator Arleta Osmann z II Liceum Ogól-
nokszta³c¹cego im. Miko³aja Kopernika w Kêdzie-
rzynie-KoŸlu.

Pan senator Grzegorz Porêbski, V Liceum Ogól-
nokszta³c¹ce w Bielsku Bia³ej.

Pan senator Konrad Kaczmarczyk, VIII Liceum
Ogólnokszta³c¹ce w Krakowie.

Pan senator Dawid Siedzik, Zespó³ Szkó³ im.
Genera³a Nikodema Sulika w D¹browie Bia³o-
stockiej.

Pan senator Kajetan Suchecki, Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Zespole Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych
w Zabrzu.

Pan senator Adam Wasiak, II Liceum Ogólno-
kszta³c¹ce w Koninie.

Dziêkujemy, Panie Marsza³ku.
Jeszcze raz poprosimy do nas wszystkie osoby

wyró¿nione. Zostanie zrobione wspólne zdjêcie
z panem marsza³kiem Bogdanem Borusewiczem
i pani¹ marsza³ek Krystyn¹ Bochenek. Zaprasza-
my pañstwa.

Dziêkujemy.
Jeszcze raz dziêkujemy panu marsza³kowi, ¿e

zechcia³ poœwiêciæ nam czas.
Oddajê g³os pani marsza³ek Krystynie Boche-

nek, która zgodzi³a siê wcieliæ w rolê marsza³ka se-
niora, czyli osoby, która – jak pañstwo zapewne
wiedz¹ – prowadzi posiedzenie zanim zostanie wy-
³oniony marsza³ek Senatu. Bardzo proszê, Pani
Marsza³ek.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Bardzo dziêkujê.
Zgodzi³am siê dziœ wcieliæ w rolê marsza³ka se-

niora nie tylko dlatego, ¿e jestem tutaj, na tej sali
seniorem poœród was.

Panie, Panowie Sentorowie! Wysoki Senacie!
Tak powinnam powiedzieæ oficjalnie, u¿ywaj¹c

tej formu³y, która pada zawsze w sali obrad Sena-
tu z ust pana marsza³ka Bogdana Borusewicza na
pocz¹tek ka¿dego posiedzenia plenarnego obrad.

Pozwolicie jednak pañstwo, ¿e na moment ode-
jdê od tej oficjalnej formu³y i powiem tak, jak po-
wita³ pañstwa senatorów i waszych wychowaw-
ców pan marsza³ek: Drodzy M³odzi Senatorowie
i Szanowni Pañstwo!

Szczególnie ciep³o witam m³odych ludzi, którzy
przyjêli trudne wyzwanie i mieli du¿o odwagi, de-
cyduj¹c siê na startowanie w szkolnych wyborach
parlamentarnych i poddanie siê weryfikacji. Bar-
dzo wam dziêkujê za tê odwagê, za wasz czas. Bar-
dzo dziêkujê tak¿e nauczycielom i wychowaw-
com, ¿e zmobilizowali m³odzie¿ i ich szko³y posta-
nowi³y przyst¹piæ do projektu edukacyjnego
i wzi¹æ udzia³ w dzisiejszym posiedzeniu Senatu.

Ten projekt realizuje Kancelaria Senatu razem
z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Wiem, ¿e wy-
maga³o to sporo przygotowañ, ale myœlê, ¿e by³o
warto. Dzisiejszy dzieñ zapisze siê wspaniale
w waszej pamiêci i w szkolnych kronikach.

Jak powiedzia³ pan marsza³ek, mam nadziejê,
¿e niektórzy spoœród was – panie senator, pano-
wie senatorowie – za kilkanaœcie lat, ju¿ w doros-
³ym ¿yciu byæ mo¿e bêd¹ rzeczywiœcie reprezen-
tantami narodu w polskim parlamencie.

Pad³y tutaj s³owa o historycznych datach, które
sprowokowa³y nas do ustanowienia roku 2009 Ro-
kiem Polskiej Demokracji. Pañstwo senatorowie nie
pamiêtaj¹ tamtych czasów. Najpewniej znacie je
z przekazu swoich dziadków, swoich ojców. Mam
nadziejê, ¿e dzisiaj wieczorem albo jutro rano, kiedy
dotrzecie do swoich domów, do swoich szkó³, opo-
wiecie o wra¿eniach z Izby wy¿szej polskiego parla-
mentu, o procedurach demokratycznych, o legisla-
cji, o przebiegu obrad Senatu. Rozgl¹daj¹c siê dzi-
siaj po tej sali, obserwuj¹c wasze zainteresowanie
dzisiejszym spotkaniem, jestem przekonana, ¿e
dzisiejsza debata bêdzie gor¹ca, niezwykle intere-
suj¹ca, pe³na rzeczowych argumentów, jednym s³o-
wem udana.

Bardzosiê cieszê, ¿edzisiajmamprzyjemnoœæbyæ
marsza³kiem seniorem. Zanim jednak przyst¹pimy
do wyboru spoœród pañstwa marsza³ka Senatu oraz
rozpatrywania ustawy, uprzejmie proszê o zabranie
g³osu pani¹ minister edukacji narodowej Katarzynê
Hall, która znalaz³a dziœ czas przed posiedzeniem
rz¹du, aby przyjechaæ do was, do m³odych parla-
mentarzystów, do wspania³ych m³odych senatorów.
Gor¹cymi brawami witamy pani¹ minister.
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Minister edukacji narodowej
Katarzyna Hall

Witam m³odych senatorów bardzo serdecznie.
Pani Marsza³ek! Drodzy M³odzi Senatorowie!

Ich Nauczyciele, Wychowawcy!
Powiem szczerze, ¿e to bardzo piêkna akcja

i bardzo gratulujê Kancelarii Senatu i Centrum
Edukacji Obywatelskiej, ¿e ten projekt zosta³
zwieñczony waszym pobytem tu, wrêczeniem
nagród, wyró¿nieñ, bo myœlê, ¿e ka¿da akcja
mobilizuj¹ca m³odych ludzi do dobrej edukacji
do demokracji jest bardzo cenna. Mam nadziejê,
¿e ta akcja bêdzie kontynuowana, poszerzana,
¿e ten projekt znajdzie swoje przed³u¿enie. Ob-
serwuj¹c statystyki frekwencji w wyborach,
tych doros³ych wyborach, trzeba sobie jasno po-
wiedzieæ, ¿e to jest wielkie wyzwanie dla polskiej
edukacji, ¿ebyœmy na przestrzeni lat dopraco-
wali siê lepszej mobilizacji frekwencyjnej. Myœ-
lê, ¿e w³aœnie dziêki codziennej pracy nauczy-
cieli gimnazjów, szkó³ ponadgimnazjalnych mo-
¿emy edukowaæ m³odych ludzi do demokracji
i sprawiæ, aby czuli, ¿e to jest wa¿ne, ¿e ich obec-
noœæ na wyborach rzeczywiœcie ma wp³yw na to,
jak siê dzieje w naszym kraju, w jak¹ stronê
biegn¹ sprawy publiczne, na ile wszyscy jako
obywatele Rzeczypospolitej jesteœmy zadowole-
ni z w³adzy publicznej i z kierunku rozwoju
spraw w Polsce.

Mam nadziejê, ¿e m³odzie¿y w³aœnie z waszych
szkó³, bior¹cej udzia³ w tym projekcie, ju¿ nie trze-
ba przekonywaæ do tego, ¿e warto uczestniczyæ
w wyborach, warto mieæ wp³yw na ¿ycie politycz-
ne w kraju, ¿e to wa¿na sprawa. Niemniej miejmy
œwiadomoœæ, ¿e mamy tu do czynienia z m³odzie¿¹
ze stu szkó³, a tych szkó³ w ca³ej Polsce jest wiele
tysiêcy. Jest to du¿ym wyzwaniem, jak mobilizo-
waæ m³odzie¿ do aktywnego uczestniczenia w de-
mokracji, jak j¹ do tego wychowywaæ, kszta³towaæ
u niej aktywn¹ postawê obywatelsk¹. To du¿e wy-
zwanie i dlatego ¿yczê nauczycielom d³ugofalowej
satysfakcji z pracy, bo to w³aœnie w waszych rê-
kach jest wychowanie m³odych pokoleñ, m³odych
obywateli, którzy dobrze by by³o, ¿eby ze szkó³ wy-
chodzili z przekonaniem, ¿e warto aktywnie inte-
resowaæ siê ¿yciem publicznym, warto byæ obywa-
telami zmobilizowanymi zarówno do biernego, jak
i czynnego korzystania z praw wyborczych. Miej-
my œwiadomoœæ, ¿e czynne uczestniczenie w wy-
borach to przecie¿ nie tylko aspirowanie do bycia
senatorem, bo mo¿na równie¿ zostaæ na przyk³ad
radnym samorz¹dowym. Jest wiele szczebli de-
mokracji, do których te¿ potrzeba wielu tysiêcy
aktywnych kandydatów, którzy chc¹ mieæ wp³yw
na to, co siê dzieje w poszczególnych gminach, po-
wiatach, województwach, którzy rzeczywiœcie in-
teresuj¹ siê polityk¹ lokaln¹, polityk¹ ró¿nego
szczebla, która jest bardzo wa¿na dla pomyœlno-
œci naszego kraju.

Zachêcam was, obecnych tu m³odych senato-
rów do takiej aktywnej postawy w swoim dalszym
doros³ym ¿yciu, ale te¿ ¿yczê obecnym tu nauczy-
cielom satysfakcji z aktywnoœci w przysz³oœci w³a-
snych uczniów, do obserwowania ich losów, pa-
trzenia, na ile rzeczywiœcie m¹drze interesuj¹ siê
¿yciem publicznym. Wszystkiego najlepszego
w dniu dzisiejszym w tych obradach, satysfakcji
z uczestnictwa w tych obradach.

Przepraszam, ¿e nie bêdê mog³a tu wam dalej
towarzyszyæ. Dzisiaj bowiem odbywa siê posie-
dzenie Rady Ministrów, na które bêdê musia³a siê
udaæ, ale mam nadziejê, ¿e ciekawie spêdzicie ten
dzieñ, bêdzie on dla was wa¿nym prze¿yciem,
wa¿nym wspomnieniem, które zaniesiecie do
swoich œrodowisk, pokazuj¹c waszym kole¿an-
kom, kolegom, jak wygl¹da praca parlamentarna,
na ile to jest rzeczywiœcie interesuj¹cy, z³o¿ony
proces, o którym warto wiedzieæ jak najwiêcej. ¯y-
czê satysfakcji z walorów edukacyjnych tego pro-
jektu i wam, i waszym nauczycielom. Wszystkiego
najlepszego. Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Bardzo dziêkujemy pani minister za te s³owa,
za obecnoœæ. Bardzo siê cieszê, ¿e dziœ œrednia
wieku w Senacie zdecydowanie siê obni¿y³a.
Kiedy pierwszy raz mia³am zaszczyt byæ wybra-
n¹ do Izby wy¿szej polskiego parlamentu, œre-
dnia wieku poœród stu senatorów by³a ponad
szeœædziesi¹t lat. Teraz, jeœli dobrze pamiêtam,
wynosi ponad piêædziesi¹t piêæ lat, a dzisiaj nie-
co mniej.

Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Przed rozpoczêciem w³aœciwego posiedzenia

musimy wybraæ marsza³ka Senatu. W prawdzi-
wym, doros³ym Senacie wybór marsza³ka Senatu
jest przeprowadzany podczas pierwszego posie-
dzenia Senatu, który prowadzi marsza³ek senior.
Dzisiaj, jak ju¿ powiedziano, wyst¹piê w jego roli
i przeprowadzê wybór marsza³ka Senatu.

¯eby procedurom sta³o siê zadoœæ, powo³ujê
senatorów sekretarzy. Zapraszam do sto³u prezy-
dialnego pana senatora Oskara KaŸmierczaka
oraz pana senatora Tomasza Piotrowskiego. Bar-
dzo proszê zaj¹æ miejsca.

Panie, Panowie Senatorowie!
Proszê uprzejmie o zg³aszanie kandydatur na

marsza³ka Senatu. Senatorów, którzy pragn¹ za-
braæ g³os w tej sprawie, proszê o podejœcie do mó-
wnicy i przedstawienie kandydatów na marsza³ka
Senatu. S³ucham, rozgl¹dam siê po sali. Kto pier-
wszy pragnie zabraæ g³os i przedstawiæ swoj¹ kan-
dydaturê? Proszê uprzejmie.

Mo¿e zaczniemy od pana senatora £ukasza Mi-
chalca. Proszê pana na mównicê i proszê przed-
stawiæ swoj¹ kandydaturê.
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Senator £ukasz Michalec
Kandydat na Marsza³ka
Senatu M³odych Senatorów

Chcia³bym siê przedstawiæ.
Drodzy Senatorzy! Wszyscy tutaj zebrani,

wszyscy obecni!
Nazywam siê £ukasz Michalec. Reprezentujê

II Liceum Ogólnokszta³c¹ce w Zabrzu. Reprezen-
tujê wiêc województwo œl¹skie.

Chcê kandydowaæ na marsza³ka Senatu, po-
niewa¿ czujê, ¿e podo³am temu zadaniu, a mam
ju¿ niema³e doœwiadczenie w prowadzeniu wszel-
kich imprez masowych, koncertów i innych.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Jeœli pan senator pozwoli, o przedstawienie pa-
na sylwetki poproszê pana senatora Wojciecha
Dobrowolskiego. Proszê powróciæ na miejsce.
I proszê pana senatora Wojciecha Dobrowolskie-
go, aby powiedzia³ kilka s³ów o panu senatorze
£ukaszu Michalcu.

Senator Wojciech Dobrowolski

Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt reprezentowaæ kandydata na

marsza³ka M³odzie¿owego Senatu. Pan £ukasz
Michalec pochodzi z Zabrza. Jak wiadomo, teren
Œl¹ska s³ynie z ciê¿kiej pracy ludzi, którzy s¹
w stanie poœwiêciæ dla niej naprawdê wiele, by jej
efekt by³ zadowalaj¹cy nie tylko dla nich samych,
ale równie¿ dla Narodu. Z tego wzglêdu Œl¹sk jest
najlepiej zarabiaj¹cym terenem w Polsce.

Pomimo ¿e znam pana £ukasza Michalca
krótko, postanowi³em podj¹æ siê reprezento-
wania go przed wami. Wierzê w s³usznoœæ wy-
brania go na marsza³ka. Mam nadziejê, ¿e was
te¿ do tego przekonam. Tak jak pan senator £u-
kasz Michalec zd¹¿y³ wspomnieæ, ma doœwiad-
czenie w prowadzeniu imprez masowych. Mam
nadziejê, ¿e dzisiejsze spotkanie bêdzie nie tyle
imprez¹, co spotkaniem, podczas którego uda
nam siê dojœæ do jakiœ konkretnych wniosków,
którymi zakoñczymy dzisiejsze obrady. Myœlê,
¿e pan £ukasz Michalec jest odpowiedni¹ oso-
b¹ do tego, by te obrady poprowadziæ.

Chcia³bym wspomnieæ o jego dorobku, o jego
doœwiadczeniu. Jest uczniem II Liceum Ogólno-
kszta³c¹cego w Zabrzu. Jego pasj¹ jest historia.
Myœlê, ¿e to jest jeden z wielu powodów, dla któ-
rych, mam nadziejê, mogê was prosiæ o g³os na tê
kandydaturê. Jego pasj¹ jest historia i ma siê w
tej dziedzinie naprawdê bardzo dobrze. Pracuje w
agencji artystycznej, co dodaje mu wielu zalet.
Jak ju¿ wczeœniej wspomnia³em, ma doœwiadcze-
nie w prowadzeniu wszelkich imprez.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Poleca pan senator tê kandydaturê gor¹co
i serdecznie.

Senator Wojciech Dobrowolski

Tak.
Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!
Jeszcze raz powtórzê, mam zaszczyt reprezen-

towaæ pana £ukasza Michalca jako kandydata na
marsza³ka M³odzie¿owego Senatu i liczê na pañ-
stwa g³osy. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Zg³asza³ siê równie¿ pan senator Pawe³ Makow-
ski, który chcia³ przedstawiæ swojego kandydata.
Proszê pana senatora na mównicê. Wiem, ¿e prag-
nie pan zarekomendowaæ pana senatora Krzyszto-
fa R¹pa³ê na marsza³ka M³odzie¿owego Senatu.

Senator Pawe³ Makowski

Pan senator Krzysztof R¹pa³a urodzi³ siê 20
marca 1992 r., a wiêc jest z nas chyba jednym
z najm³odszych, co warto zaznaczyæ. Obecnie
uczêszcza do Technikum nr 3 im. Jana Paw³a II
w Gorlicach. Dosyæ dobre z tego rejonu.

Od czternastego roku ¿ycia pe³ni funkcjê prze-
wodnicz¹cego samorz¹du szkolnego w gimnaz-
jum, obecnie ju¿ w Technikum Ekonomicznym.
Jest ambitnym uczniem, który, jak widaæ, ucze-
stniczy w wielu projektach. Ma te¿ dobre wyniki
i umiejêtnoœci. Zajmuje siê sportami wyczynowy-
mi i joggingiem.

Z chêci¹ go rekomendujê na stanowisko mar-
sza³ka Senatu. Nadaje siê na to stanowisko, po-
niewa¿ jest ambitny, zdolny i mi³y dla ka¿dego.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujê za barwne przedstawienie kolegi.
Chcia³a zabraæ g³os pani senator Natalia Janic-

ka, aby przedstawiæ kandydaturê pana senatora
Paw³a Czuliñskiego.

Senator Natalia Janicka

Pani Marsza³ek! Senacie M³odych!
Chcia³abym przedstawiæ wam kandydata na

marsza³ka Senatu pana senatora Paw³a Czuliñ-
skiego. Urodzi³ siê w Oleœnicy 20 lipca w 1991 r.
Uczêszcza do I Liceum im. Juliusza S³owackiego
w³aœnie w Oleœnicy. Jest on przyk³adnym, pe³nym
zapa³u, wzorowym uczniem.

Posiedzenie Senatu M³odych Senatorów w dniu 20 stycznia 2009 r.
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Moim zdaniem marsza³ek powinien posiadaæ pe-
wne wrodzone cechy, predyspozycje, to znaczy po-
winien byæ kreatywny, opanowany. Powinien po-
trafiæ st³umiæ negatywne emocje, posiadaæ odpo-
wiedni¹ dykcjê, byæ charyzmatyczny. Myœlê jednak,
¿e najwa¿niejsze jest doœwiadczenie, które w³aœnie
pan senator Pawe³ Czuliñski posiada. Otó¿ by³
cz³onkiem prezydium, wicemarsza³kiem, a obecnie
jest marsza³kiem w parlamencie w Dolnoœl¹skim
Parlamencie Dzieci i M³odzie¿y. By³ równie¿ pos³em
na czternastym Sejmie równie¿ Dzieci i M³odzie¿y
oraz wiceprzewodnicz¹cym Rady Œl¹skiej. Poza tym
pragnê jeszcze dodaæ, ¿e pan senator Pawe³ Czuliñ-
ski pochodzi z województwa dolnoœl¹skiego, które-
go mieszkañcy, wed³ug badañ, pos³uguj¹ siê naj-
bardziej poprawn¹ polszczyzn¹.

Myœlê, ¿e to doœwiadczenie i ten zapa³, które ma
w³aœnie pan senator Pawe³ Czuliñski, pozwol¹ mu
na godne pe³nienie jak¿e zaszczytnej funkcji mar-
sza³ka M³odzie¿owego Senatu. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Bardzo dziêkujê, Pani Senator. Bardzo by mi
by³o mi³o, gdyby Pani siê przedstawi³a i powie-
dzia³a, który okrêg wyborczy Pani reprezentuje.
S³uchamy.

Senator Natalia Janicka

Przyjecha³am z Podkarpacia, dok³adnie z Bie-
szczad. Uczê siê w Lesku, w Zespole Szkó³
Ekonomiczno-Rolniczych.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujemy serdecznie.
Przypominam paniom i panom senatorom, ¿e

przedstawione zosta³y trzy kandydatury na mar-
sza³ka Senatu. S¹ to, proszê jeszcze raz o pokaza-
nie siê: pan senator £ukasz Michalec, pan senator
Krzysztof R¹pa³a i pan senator Pawe³ Czuliñski.

Przypominam, ¿e zgodnie z art. 6 Regulaminu
Senatu Senat wybiera marsza³ka Senatu w g³oso-
waniu tajnym przy u¿yciu kart do g³osowania.

Za chwilê senatorowie sekretarze wrêcz¹ pañ-
stwu senatorom karty do g³osowania tajnego. Na
tych kartach proszê o wpisanie nazwisk zg³oszo-
nych kandydatów – ja jeszcze podyktujê – a nastê-
pnie proszê o postawienie krzy¿yka w kratce obok
nazwiska popieranego przez pañstwa senatorów
kandydata.

Informujê, ¿e na karcie do g³osowania tajnego
nale¿y postawiæ tylko jeden znak X. Karta do g³o-
sowania, na której postawiono wiêcej ni¿ jeden
znak X, zostanie uznana za g³os niewa¿ny.

Senator mo¿e wstrzymaæ siê od g³osu albo byæ
przeciwko wszystkim kandydatom, wtedy pozosta-
wia kartê pust¹ i nie zaznacza ¿adnego znaku X.

Po przeprowadzeniu g³osowania senatorowie
sekretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz spo-
rz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê teraz senatorów sekretarzy o rozdanie
kart do g³osowania, a pañstwa senatorów o wy-
pe³nienie tych kart.

Jeœli s¹ pytania w sprawie procedury g³osowa-
nia i wyboru marsza³ka Senatu, to postaram siê
na nie odpowiedzieæ.

Czy maj¹ pañstwo senatorowie jakieœ pytanie
w tej kwestii? Czy wszyscy rozumiej¹ przebieg te-
go g³osowania? Dziêkujê bardzo.

W tej chwili otrzymuj¹ pañstwo karty do g³oso-
wania, na których, jak zapowiedzia³am, wpisz¹
pañstwo trzy nazwiska, ale podam te nazwiska,
kiedy wszyscy pañstwo senatorowie dostan¹ ju¿
karty do g³osowania. Jest to procedura podobna
do tej, która odbywa siê w Izbie wy¿szej Senatu na
pocz¹tku kadencji, ale nieco skrócona dla potrzeb
dzisiejszych obrad.

Tymczasem pragnê pañstwu senatorom po-
wiedzieæ, ¿e mamy dziœ przyjemnoœæ goœciæ wœród
nas senatorów Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
VII kadencji. Widzia³am tutaj pana senatora An-
drzeja Persona, jest pan senator Ireneusz Niewia-
rowski i pan senator Marek Konopka. Witam pa-
nów senatorów bardzo serdecznie.

Pragnê jeszcze przypomnieæ, ¿e w Senacie obec-
nej kadencji jest bardzo ma³o kobiet. Zasiada w nim
tylko osiem pañ. Jest dziewiêædziesiêciu dwóch pa-
nów senatorów. Widzê, ¿e proporcje w tej izbie s¹
nieco inne. Widzê tu chyba ponad dwadzieœcia pañ
senator, ale i tak nie jest to taki wynik, o jakim mog-
³ybyœmy my, kobiety, pomarzyæ, ale przynajmniej
pobi³yœcie ten wynik, jeœli chodzi o liczbê pañ sena-
tor w prawdziwym Senacie VII kadencji.

Pozwol¹ pañstwo senatorowie, ¿e przypomnê,
co w 1551 roku napisa³ Andrzej Frycz Modrzewski
w traktacie „O poprawie Rzeczypospolitej”,
w Ksiêdze I, O obyczajach. Ten tekst mo¿na zna-
leŸæ na g³ównej stronie internetowej Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej. Przypominam paniom i pa-
nom senatorom, ¿e cytujê Andrzeja Frycza Mod-
rzewskiego z 1551 roku: „Senat jest tym, co pozo-
sta³e w³adze do szlachetnych dzia³añ pobudza, od
nieuczciwych odwodzi, a namiêtnoœci studzi. Dla-
tego bez rady, opinii i kontroli Senatu nic w Rze-
czypospolitej ani poza jej granicami czyniæ siê nie
godzi.”. To dla przypomnienia.

JesteœmywIzbiewy¿szej, izbiepowagi i refleksji.
Proszê uprzejmie wpisaæ nastêpuj¹ce nazwis-

ka do rubryk. Do godnoœci marsza³ka Senatu
M³odzie¿owego Senatu, który odbywa siê dnia
20 stycznia 2009 r. w sali obrad plenarnych Sena-
tu Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie, kandy-
duj¹: pan £ukasz Michalec, pan Krzysztof R¹pa³a
i pan Pawe³ Czuliñski.
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Teraz proszê uprzejmie pañstwa senatorów
o dokonanie wyboru i wpisanie przy jednym z na-
zwisk znaku X. Mo¿na nie stawiaæ ¿adnego znaku
X. To bêdzie oznacza³o, ¿e ¿aden z kandydatów nie
spe³nia oczekiwañ pañ i panów senatorów, ale je-
œli postawicie wiêcej ni¿ jeden znak X, to g³os bê-
dzie niewa¿ny. Proszê o wstawianie znaków X
w kratce obok nazwiska popieranego przez pañ-
stwa kandydata.

Dziêkujê bardzo.
Po przeprowadzeniu g³osowania panowie se-

kretarze dokonaj¹ obliczenia g³osów oraz spo-
rz¹dz¹ protokó³ g³osowania tajnego.

Proszê senatorów o kolejne podchodzenie do
urny (pocz¹wszy od senatorów siedz¹cych po mo-
jej prawej stronie) i wrzucanie do niej wype³nio-
nych kart do g³osowania tajnego. Jednego z se-
kretarzy proszê o zajêcie miejsca przy urnie. Pro-
szê z³o¿yæ karty do g³osowania na pó³, bêdzie je
³atwiej wrzucaæ do urny.

Podczas procedur parlamentarnych sekretarze
Senatu, czyli panowie lub panie, którzy zazwyczaj
siedz¹ jedno po prawej, drugie po lewej stronie,
czytaj¹ nazwiska senatorów, którzy maj¹ odda-
waæ g³osy do urny, wed³ug kolejnoœci alfabetycz-
nej. Tutaj dla uproszczenia nie wyczytujemy na-
zwisk pañ i panów senatorów, ale w codziennej
naszej praktyce parlamentarnej odczytujemy
i g³osujemy po kolei wed³ug alfabetu.

Pan senator Ireneusz Niewiarowski i pan sena-
tor Marek Konopka zastanawiaj¹ siê, kto zasi¹dzie
na moim miejscu, który z panów senatorów wygra
dzisiejsze wybory. To jest bardzo ekscytuj¹cy mo-
ment. Osoba, która wygra wybory, zostanie mar-
sza³kiem Senatu. Trzykrotnym uderzeniem laski
marsza³kowskie, która jest symbolem w³adzy mar-
sza³ka, otworzy dzisiejsze obrady Senatu.

Czy wszyscy oddali g³osy? Wszyscy.
Teraz uprzejmie proszê panów senatorów se-

kretarzy o obliczenie g³osów i sporz¹dzenie proto-
ko³u g³osowania tajnego. Wychodz¹ teraz z urn¹
i wszystko w ich rêkach.

Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Proszê pañstwa o nie opuszczanie sali i wys³u-

chanie komunikatów.
Komunikaty przedstawi pani Anna Pomia-

nowska-B¹k. Bardzo proszê pani¹ o odczytanie
komunikatów, w jaki sposób bêd¹ przebiega³y ob-
rady od momentu wyboru marsza³ka.

Pe³nomocnik Szefa Kancelarii
Senatu do spraw organizacji
jubileuszu 20-lecia Senatu
i Roku Polskiej Demokracji
Anna Pomianowska-B¹k

Po wyborze marsza³ka zrobimy krótk¹ przerwê.
Po otwarciu obrad przez pana marsza³ka Senatu

poprosimy pañstwa senatorów o podzielenie siê
na dwie komisje, w których bêdziecie debatowaæ.
Bêd¹ to: Komisja Ustawodawcza i Komisja Praw
Cz³owieka i Praworz¹dnoœci.

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej odbêdzie
siê w sali 217 na drugim piêtrze. Zapraszamy tam
tak¿e opiekunów i nauczycieli.

Obrady Komisji Praw Cz³owieka i Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji bêd¹ siê odbywaæ w sali 176 na
parterze.

W czasie posiedzenia komisji pañstwo wybior¹
spoœród siebie przewodnicz¹cego komisji, który
poprowadzi debatê w komisji, bêdzie udzielaæ g³o-
su senatorom uczestnicz¹cym w dyskusji, a tak¿e
ekspertom. Po debacie podejm¹ pañstwo decyzjê
dotycz¹c¹ omawianej sprawy, przeprowadz¹ g³o-
sowanie i wybior¹ spoœród siebie senatora spra-
wozdawcê komisji.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujê bardzo.
Chcia³abym teraz poznaæ pozosta³ych kandy-

datów. Mieliœmy ju¿ okazjê poznaæ jednego z kan-
dydatów na marsza³ka, pana senatora £ukasza
Michalca, który siê nam przedstawi³. Ju¿ wiemy
jak siê wypowiada, jakim jest cz³owiekiem, ¿e jest
¿ywy, ruchliwy, i niew¹tpliwie weso³y. Teraz po-
prosimy o kilka s³ów pana senatora Krzysztofa
R¹pa³ê. Zapraszam serdecznie.

Witamy pana kandydata senatora.

Senator Krzysztof R¹pa³a
Kandydat na Marsza³ka
Senatu M³odych Senatorów

Witam wszystkich.
Jak ju¿ kolega wspomnia³, pochodzê z miejsco-

woœci Gorlice, która le¿y ko³o Nowego S¹cza. Inte-
resujê siê ró¿nymi sportami, miêdzy innymi jog-
gingiem. Lubiê biegaæ, w zimie je¿d¿ê na nartach i
³y¿wach, na snowboardzie dopiero siê uczê. W le-
cie lubiê spêdzaæ czas na je¿d¿eniu rowerem oraz
spacerowaæ.

Myœlê, ¿e jako marsza³ek podo³a³bym obowi¹z-
kom, jakie czekaj¹ osob¹, która obejmie ten
urz¹d. Myœlê, ¿e w Senacie coœ powinno siê zmie-
niæ, gdy¿ ludzie chc¹ s³yszeæ konkrety a nie b³ahe
rzeczy, jakie, zdarza siê, ¿e s¹ mówione w Senacie.
Dziêkujê bardzo.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Teraz proszê o wypowiedŸ kolejnego kandydata
na marsza³ka, pana senatora Paw³a Czuliñskiego.
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Senator Pawe³ Czuliñski
Kandydat na Marsza³ka Senatu
M³odych Senatorów

Pani Marsza³ek! Drogi Senacie M³odych!
Trochê szkoda, ¿e dopiero teraz przypad³a

nam mo¿liwoœæ wyst¹pienia, ale cieszê siê, ¿e
mogê siê wam pokazaæ. Skoro decyzja co do te-
go, kto zostanie marsza³kiem, ju¿ zapad³a, to na
pocz¹tek chcia³bym ¿yczyæ wszystkim owoc-
nych obrad i mi³ych wra¿eñ oraz tego, ¿ebyœcie
byli przeœwiadczeni, przekonani, ¿e praca, któ-
r¹ w³o¿yliœcie w dzia³ania na rzecz tego, ¿eby siê
tu znaleŸæ, siê op³aci³a i ¿e by³o warto siê po-
œwiêcaæ, by siê tu dzisiaj znaleŸæ. Tego wam ¿y-
czê. Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Bardzo dziêkujê.
Szanowni Pañstwo Senatorowie!
Zanim otrzymamy wyniki g³osowania i dowie-

my siê, kto zosta³ marsza³kiem M³odzie¿owego
Senatu, mo¿e poproszê o zabranie g³osu któregoœ
z przedstawicieli szkó³, wychowawców, który
przyjecha³ tutaj ze swoim uczniem. Mo¿e ktoœ
z pañstwa chcia³by opowiedzieæ o przyst¹pieniu
do projektu edukacyjnego Kancelarii Senatu
i Centrum Edukacji Obywatelskiej i wyst¹piæ na
trybunie? Bardzo serdecznie zapraszam. Kto siê
odwa¿ny i kto ma ochotê powiedzieæ kilka zdañ do
zgromadzonej m³odzie¿y? Bardzo proszê. Mo¿e
ktoœ z wychowawców, opiekunów chcia³by zabraæ
g³os? Zachêcam. Dajcie pañstwo przyk³ad m³o-
dzie¿y. Jest chêtna osoba? Mo¿e pani. Proszê bar-
dzo. Zapraszam pani¹. Proszê powiedzieæ, któr¹
szko³ê pani reprezentuje i jak przygotowywaliœcie
siê pañstwo do udzia³u w projekcie. Witam pani¹.

Pani Ma³gorzata Grabska
Koordynator projektu „M³odzi
Senatorowie” w I LO im. Tadeusza
Koœciuszki w Busku Zdroju

Witam serdecznie pani¹ marsza³ek, wszyst-
kich m³odych senatorów i panie senator.

Przyjecha³am tutaj z I LO z Buska Zdroju w wo-
jewództwie œwiêtokrzyskim. Jestem bardzo zado-
wolona, ¿e wszyscy pij¹ tu „Buskowiankê”.

Moja szko³a ju¿ od wielu lat wspó³pracuje
z Centrum Edukacji Obywatelskiej, wiêc to nie
jest pierwszy projekt, w którym bierzemy udzia³.
Ten projekt jest bardzo ciekawy i mam nadziejê,
¿e w przysz³oœci Kancelaria Senatu tak¿e bêdzie
go realizowaæ, bo jest to œwietna lekcja demokra-
cji i uczy odpowiedzialnoœci za nasz kraj. Tym
bardziej, ¿e w tym projekcie bior¹ udzia³ osoby,
które nie maj¹ mo¿liwoœci porównaæ, jak bardzo
Polska siê zmieni³a przez te dwadzieœcia lat. Ja

nale¿ê do pokolenia, które pamiêta czasy PRL i je-
stem bardzo szczêœliwa, ¿e mamy to, co mamy,
chocia¿ to jest bardzo niedoskona³y twór.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Proszê powiedzieæ, kto jest pani podopieczn¹
b¹dŸ podopiecznym senatorem.

Pani Ma³gorzata Grabska
Koordynator projektu „M³odzi
Senatorowie” w I LO im. Tadeusza
Koœciuszki w Busku Zdroju

Jest tutaj Sara Skublikowska.
Pobyt tutaj jest dla niej na pewno ogromnym

prze¿yciem, poniewa¿ jest ona uczennic¹ klasy
pierwszej. Jak zobaczy³a tutaj swoich kolegów
maturzystów, to siê trochê wystraszy³a konku-
rencji, ale jest bardzo m¹drym cz³owiekiem, bar-
dzo odwa¿nym i ma bardzo œmia³e pogl¹dy polity-
czne. Mam wiêc nadziejê, ¿e bêdzie mia³a okazjê
siê zaprezentowaæ.

¯yczê wszystkiego dobrego wszystkim m³odym
senatorom.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujemy bardzo.
Ju¿ mam wyniki pañstwa g³osowania, ale pro-

szê jeszcze chwilê zaczekaæ. Emocje musz¹ trochê
iœæ w górê. Muszê teraz podpisaæ protokó³ i z³o¿yæ
gratulacje tej osobie, która zostanie marsza³kiem
M³odzie¿owego Senatu i zajmie moje miejsce.

Panie i Panowie Senatorowie!
Og³aszam wyniki tajnego g³osowania w sprawie

wyboru marsza³ka Senatu Rzeczypospolitej Pol-
skiej VII kadencji, symulacja obrad w tamach
projektu „M³odzi Senatorowie”.

Protokó³ g³osowania tajnego z dnia 20 stycznia
2009 r. w sprawie wyboru marsza³ka Senatu Rze-
czypospolitej Polskiej.

Wyznaczeni przez marsza³ka seniora do prze-
prowadzenia g³osowania tajnego sekretarze, se-
nator Tomasz Kazimierz Piotrowski oraz senator
Oskar KaŸmierczak stwierdzaj¹, ¿e w g³osowaniu
tajnym w sprawie wyboru marsza³ka Senatu od-
dano 92 g³osy, w tym 88 g³osów wa¿nych. Za kan-
dydatur¹ senatora £ukasza Michalca g³osowa³o
24 senatorów. Za kandydatur¹ senatora Krzy-
sztofa R¹pa³y g³osowa³o 17 senatorów. Za kandy-
datur¹ senatora Paw³a Czuliñskiego g³osowa³o 47
senatorów. Warszawa, dnia 20 stycznia 2009 r.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e
najwiêksz¹ liczbê g³osów uzyska³ senator Pawe³
Czuliñski.

Panie i Panowie Senatorowie!
Zgodnie z art. 30 ust. 6 Regulaminu Senatu

mam obowi¹zek zapytaæ pana senatora, czy przy-
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jmuje funkcjê marsza³ka Senatu? Czy pan sena-
tor zgadza siê byæ marsza³kiem M³odzie¿owego
Senatu?

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Tak.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujemy bardzo.
Wobec wyników g³osowania i zgody wyra¿onej

przez pana senatora mam zaszczyt stwierdziæ, ¿e
Senat podj¹³ uchwa³ê o nastêpuj¹cej treœci:

Uchwa³a Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
z dnia 20 stycznia 2009 r. w sprawie wyboru mar-
sza³ka Senatu.

Art. 1. Senat Rzeczypospolitej Polskiej na pod-
stawie art. 110 ust. 1 w zwi¹zku z art. 124 Konsty-
tucji Rzeczypospolitej Polskiej wybiera pana se-
natora Paw³a Czuliñskiego na marsza³ka Senatu.

Proszê nowo wybranego marsza³ka o podejœcie
do sto³u prezydialnego. Bêdê mia³a przyjemnoœæ
wrêczyæ mu uchwa³ê Senatu w tej sprawie.

Bardzo serdecznie gratulujê i ¿yczê owocnych,
udanych obrad i przewodzenia w Izbie wy¿szej pol-
skiego parlamentu podczas symulacji obrad, obrad
SenatuM³odychSenatorów.Gratulujê serdecznie.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Czy pan chce zabraæ g³os? Proszê o dwa zdania.
Panie i Panowie Senatorowie!
Poprosi³am teraz o zabranie g³osu, o krótk¹ wy-

powiedŸ nowo wybranego marsza³ka, pana sena-
tora Paw³a Czuliñskiego.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Bardzo krótko, bo co w takiej chwili mo¿na po-
wiedzieæ. Najprostsze s³owa: dziêkujê wam za za-
ufanie. Mam nadziejê, ¿e siê nie zawiedziecie.
Dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujemy, Panie Marsza³ku.
Po przerwie zajmie pan marsza³ek moje miej-

sce. Tymczasem rozumiem, ¿e mam zarz¹dziæ

przerwê do godziny 12:45, gdy¿ bêd¹ posiedzenia
komisji?

Pañstwo senatorowie! Chcia³am jeszcze powie-
dzieæ, ¿ebardzodziêkujêpozosta³ymkandydatomza
to, ¿e zgodzili siê kandydowaæ w wyborach. Dokonu-
jemy tutaj ró¿nych wyborów i nie trzeba siê uwa¿aæ
za osobê przegran¹, bo wszyscy pañstwo uzyskali
g³osy swoich przyjació³ i tych, którzy na was posta-
nowili i zdecydowali siê was rekomendowaæ.

Szanowni Pañstwo! Do godziny 12:45 bêd¹
trwa³y komisje. Dziêkujê bardzo.

Pe³nomocnik Szefa Kancelarii
Senatu do spraw organizacji
jubileuszu 20-lecia Senatu
i Roku Polskiej Demokracji
Anna Pomianowska-B¹k

Podziêkujmy pani marsza³ek, ¿e zechcia³a
wcieliæ siê w rolê marsza³ka seniora.

Mam nadziejê, ¿e pani marsza³ek znajdzie jesz-
cze dla nas czas pod koniec naszego posiedzenia.
Ale na razie dziêkujemy jeszcze raz bardzo serde-
cznie.

Zapraszam pañstwa senatorów na krótk¹ prze-
rwê. PóŸniej, jak wczeœniej mówi³am, zapraszam
do sali 217 cz³onków Komisji Ustawodawczej,
a do sali 176 cz³onków Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji.

(Stenogram z obrad Komisji Ustawodawczej na
stronie 35.)

(Stenogram z obrad Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji na stronie 49.)

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Witam pañstwa bardzo serdecznie po przerwie.
Otwieram dwudzieste pi¹te posiedzenie Sena-

tu Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencji.
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam senato-

ra Oskara KaŸmierczaka oraz senatora Tomasza
Piotrowskiego.

Proszê senatorów sekretarzy o zajêcie miejsca
przy stole prezydialnym.

Dorêczony paniom i panom senatorom porz¹dek
obrad dwudziestego pi¹tego posiedzenia Senatu
obejmuje tylko jeden punkt, ale za to niezmiernie
wa¿ny: stanowisko Senatu w sprawie ustawy
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie zabraæ
g³os w sprawie przedstawionego porz¹dku obrad?

Wobec braku g³osów sprzeciwu stwierdzam, ¿e
Senat przyj¹³ przedstawiony porz¹dek obrad
dwudziestego pi¹tego posiedzenia Senatu.

Przystêpujemy do rozpatrzenia punktu pier-
wszego porz¹dku obrad, a mianowicie: stanowis-
ko Senatu w sprawie ustawy o zmianie Konstytu-
cji Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przypominam, ¿e rozpatrywana ustawa zosta³a
uchwalona przez Sejm na trzydziestym drugim
posiedzeniu w dniu 1 stycznia 2009 r.

Ustawa zosta³a skierowana do Komisji Usta-
wodawczej i Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji. Komisje rozpatrzy³y ustawê na
swoich posiedzeniach i przygotowa³y sprawozda-
nia w tej sprawie.

Przypominam ponadto, ¿e tekst ustawy jest za-
warty w druku nr 333, natomiast sprawozdania
z komisji w drukach nr 333A i 333B.

Proszê sprawozdawcê Komisji Ustawodawczej,
pani¹ senator Annê Szablewsk¹ o zabranie g³osu
i przedstawienie stanowiska komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator Anna Szablewska
Sprawozdawca
Komisji Ustawodawczej

Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³am przedstawiæ stanowisko Komisji

Ustawodawczej, która wnioskuje o odrzucenie
przez Senat ustawy przekazanej przez Sejm.

Za odrzuceniem ustawy by³y 23 osoby, za przy-
jêciem 10, a liczba osób, które wstrzyma³y siê od
g³osu, to 2.

Na pocz¹tku chcia³am przedstawiæ argumenty
m³odych senatorów przedstawione w naszej ko-
misji.

Pierwszym, bardzo wa¿nym jest to, i¿ nie wia-
domo, na kogo zag³osuj¹ osoby, które pójd¹ do
urn bez wczeœniejszej refleksji. To mo¿e byæ przy-
padkowe g³osowanie, postawienie krzy¿yka przy
przypadkowym, nieznanym nazwisku.

Mo¿e te¿ staæ siê tak, ¿e ma³e populistyczne
partie wejd¹ do parlamentu, bo obywatele ma³o
œwiadomi politycznie dadz¹ siê przekonaæ, by g³o-
sowaæ na kandydatów w³aœnie takich partii.

Kolejn¹ spraw¹ jest to, ¿e osoby, które nie wy-
kona³yby obowi¹zku g³osowania, musia³yby za-
p³aciæ karê. Nazywaliœmy to „kar¹” zamiast „op³a-
t¹”. Tymczasem nasza administracja jest za s³aba
na to, by te kary wyegzekwowaæ.

Nastêpnie senatorowie w Komisji Ustawodaw-
czej uznali równie¿, ¿e jest zbyt ma³a œwiadomoœæ
spo³eczna dotycz¹ca ¿ycia politycznego i wa¿no-
œci uczestnictwa w g³osowaniu, zw³aszcza wœród
ludzi m³odych. Chodzi tutaj o osoby w przedziale
wiekowym od osiemnastu do dwudziestu piêciu
lat. Ca³y czas staraliœmy siê k³aœæ nacisk na to, ¿e
zamiast wprowadzania obowi¹zku g³osowania le-
piej jest edukowaæ m³odzie¿, ¿eby zdawa³a sobie
sprawê, jak wa¿ny jest ka¿dy g³os.

Pojawi³a siê te¿ uwaga, ¿e op³ata absencyjna
jest tak niska, ¿e jej wyegzekwowanie bêdzie wiê-
cej kosztowaæ ni¿ wynios¹ pieni¹dze z niej.

Kolejnym argumentem przeciwko wprowadza-
niu obowi¹zkowego g³osowania jest to, ¿e nie uczy
ona œwiadomoœci obywatelskiej. Lepiej zachêcaæ
obywateli do udzia³u w ¿yciu politycznym ni¿ ich
do tego zmuszaæ. Polska demokracja jest jeszcze
zbyt m³oda.

Pojawi³a siê tak¿e propozycja, by zamiast kary
za nieobecnoœæ na wyborach stosowaæ przywileje
dla osób bior¹cych udzia³ w g³osowaniu.

Chcia³am przytoczyæ s³owa rzecznika praw
obywatelskich, które równie¿ nawi¹zywa³y do te-
go. Wspomina³ on o tym, aby nie karaæ, lecz k³aœæ
nacisk na promocjê okrêgów o najwiêkszej frek-
wencji wyborczej, na przyk³ad zwiêkszaj¹c w ko-
lejnych wyborach liczê mandatów z okrêgów,
w których w poprzednim g³osowaniu by³a wysoka
frekwencja.

Powiedzia³ równie¿, ¿e istotna jest trudnoœæ
zwi¹zana z egzekucj¹ kary za brak uczestnictwa w
wyborach. Przeciwko osobie, która nie wnios³aby
op³aty absencyjnej, musia³oby byæ rozpoczête po-
stêpowanie administracyjne. Takiej osobie mu-
sia³oby wiêc przys³ugiwaæ prawo do odwo³ania siê
do s¹du od, jej zdaniem, krzywdz¹cej j¹ decyzji.
To wprowadza³oby ba³agan.

Mówi³ te¿, ¿e dodatkowo istnieje prawdopodo-
bieñstwo, i¿ przy trudnoœci egzekwowania kary
absencyjnej ludzie przestaliby przestrzegaæ pra-
wa nakazuj¹cego obowi¹zkowe g³osowanie. A nie-
przestrzeganie prawa podwa¿a szacunek dla nie-
go i uruchamia zjawisko „broken windows”. Pole-
ga ono na tym, ¿e jeœli zostawimy na ulicy samo-
chód z jedn¹ wybit¹ szyb¹, to jest bardzo prawdo-
podobne, ¿e po nocy wszystkie szyby w tym aucie
bêd¹ wybite. Tak samo ³atwoœæ nieprzestrzegania
jednego prawa mo¿e podwa¿yæ szacunek obywa-
teli do innych przepisów.

Wyst¹pi³ te¿ przedstawiciel prezydenta, który
opowiada³ siê za przyjêciem ustawy. Wspomina³
o tym, ¿e wprowadzenie obowi¹zku g³osowania
w wyborach wp³ynie na zwiêkszenie œwiadomo-
œci politycznej wœród obywateli i legitymizacji
w³adzy. Powiedzia³ równie¿ o tym, ¿e s¹ prowa-
dzone prace nad tym, by u³atwiæ obywatelom g³o-
sowanie. Chodzi o to, by móc g³osowaæ za poœre-
dnictwem pe³nomocnika, elektronicznie, rów-
nie¿ listownie. Podkreœla³ tak¿e, ¿e kara za ab-
sencjê powinna byæ bardzo symboliczna, a pie-
ni¹dze z niej mog³yby byæ przeznaczane na przy-
k³ad na organizacje po¿ytku publicznego. U¿y-
wa³ równie¿ sformu³owania „op³ata absencyjna”
a nie „kara”. Ta op³ata mia³aby wynosiæ od 5 do
10 z³. Podkreœla³, ¿e to nie ma byæ to represja, nie
kara lecz op³ata.

W odpowiedzi na zarzut, ¿e koszt dojazdu do lo-
kalu wyborczego dla niektórych móg³by byæ wy¿-
szy ni¿ ta op³ata absencyjna, przedstawiciel pre-
zydenta zaznacza³, ¿e lokali wyborczych jest bar-
dzo du¿o, a wiêc koszt dojazdu do niego by³by
mniejszy ni¿ ta op³ata.
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Nastêpnie mówi³, ¿e osoby chore nie musia³yby
p³aciæ tej kary, a to uprawnienie nabywa³yby na
podstawie zwolnienia lekarskiego.

Powiedzia³, ¿e wprowadzenie obowi¹zkowego
g³osowania nie oznacza zaniechania edukowania
w szkole, bo frekwencja wyborcza wœród osób
w wieku 18–25 lat jest najni¿sza.

Ze wzglêdu na powy¿sze argumenty Komisja
Ustawodawcza wnioskuje, by Senat odrzuci³ usta-
wê przekazan¹ mu przez Sejm. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Teraz poproszê sprawozdawcê Komisji Praw

Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji, pana sena-
tora Zachariasza Popio³ka, o zabranie g³osu
i przedstawienie stanowiska komisji w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Senator Zachariasz Popio³ek
Sprawozdawca
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê, Panie Marsza³ku.
W dniu dzisiejszym Komisja Praw Cz³owieka,

Praworz¹dnoœci i Petycji rozpatrzy³a ustawê o zmia-
nie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zawart¹
w druku nr 333. Odby³a siê o¿ywiona dyskusja.

Zwolennicy zmian w konstytucji podnosili ar-
gumenty, i¿ obowi¹zek g³osowania nie tylko pod-
niesie frekwencjê, ale wymusi na obywatelach
ukszta³towanie nowych horyzontów przedstawi-
cielskich godnych ich g³osu. Dodatkowo podkreœ-
lali, ¿e kara pieniê¿na zachêci do czynniejszego
w³¹czania siê w ¿ycie polityczne.

Przeciwnicy tej zmiany mówili, i¿ wprowadze-
nie obowi¹zku nie tylko wkracza w sferê wolnoœci,
lecz dodatkowo zniechêca obywateli do samego
pañstwa poprzez szeroki katalog nakazów i obo-
strzeñ. Wed³ug nich pañstwo powinno wzi¹æ na
swoje barki efektywne rozwijanie spo³eczeñstwa
obywatelskiego, które zapewni w przysz³oœci ko-
rzystniejsze wyniki frekwencji wyborczej, a tym
samym zwiêkszy reprezentatywnoœæ woli Narodu.

Komisja w g³osowaniu, w którym 10 senatorów
opowiedzia³o siê za zmian¹ a 42 przeciw zmianie
w konstytucji, rekomenduje Senatowi odrzucenie
tej ustawy. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Chcia³bym teraz zapytaæ, czy ktoœ z pañstwa

senatorów chcia³by skierowaæ krótkie pytania do
senatorów sprawozdawców?

Je¿eli nie, to przypominam, ¿e rozpatrywana
ustawa by³a prezydenckim projektem ustawy.
Dlatego chcia³bym powitaæ obecnego na posie-
dzeniu Senatu przedstawiciela prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, sekretarza stanu w Kance-
larii Prezydenta RP pana ministra Krzysztofa
Kwiatkowskiego.

Proszê pana ministra o zabranie g³osu i przed-
stawienie stanowiska prezydenta RP w sprawie
rozpatrywanej ustawy.

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Muszê powiedzieæ, ¿e czujê siê niezwykle

wzruszony, mog¹c pañstwu przedstawiæ zmianê
konstytucji przygotowan¹ przez pana prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej i mog¹c pañstwa
przekonywaæ do tego, ¿e w³aœnie dzisiaj Izba wy¿-
sza polskiego parlamentu, Senat, ma szansê
podj¹æ decyzjê, która w sposób znacz¹cy i zna-
mienity przyczyni siê do tego, ¿e polska demo-
kracja na mapie innych demokracji na œwiecie
bêdzie funkcjonowaæ jeszcze lepiej, jeszcze spra-
wniej i w sposób, który nam wszystkim bêdzie
dawa³ powód do dumy i do porównañ z innymi
narodami demokratycznymi.

Prezydent skierowa³ do pañstwa projekt zmia-
ny zasadniczej, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w zakresie wprowadzenia obowi¹zku
udzia³u w referendum, obowi¹zku wybierania
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pos³ów, se-
natorów i przedstawicieli do organów samorz¹du
terytorialnego. Chcia³bym pañstwa przekonaæ, ¿e
ustanowienie tej konstytucyjnej zasady obowi¹z-
kowego udzia³u w wyborach jest decyzj¹ dobr¹
i bêdê prosi³, ¿ebyœcie poparli j¹ w g³osowaniu.

Jak pañstwo zapewne wiedz¹ z materia³ów,
które otrzymaliœcie, na œwiecie jest liczna grupa
krajów, w których istnieje obowi¹zek uczestni-
ctwa w g³osowaniu. W³aœnie obowi¹zek a nie pra-
wo obywatelskie, bo oczywiœcie to prawem pozo-
staje, ale – tak¿e w projekcie prezydenta – jest
zwi¹zanie z na³o¿eniem obowi¹zku. Z tych trzy-
dziestu dwóch krajów na œwiecie a¿ jedna trzecia
to kraje europejskie, i s¹ to tak szacowne i stare
demokracje, jak choæby demokracja belgijska.
Ten obowi¹zek funkcjonuje w czêœci kantonów
szwajcarskich czy austriackich landów, ale tak¿e
w najbogatszym kraju Unii Europejskiej, w najbo-
gatszym w sensie przeliczenia tak zwanego do-
chodu na mieszkañca, czyli w Luksemburgu. Po-
dajê te przyk³ady, bo w trakcie tej dyskusji i pañ-
stwa dyskusji na komisjach pada³y argumenty,
jakoby to rozwi¹zanie by³o rozwi¹zaniem niezgod-
nym z systemem demokratycznym, rozwi¹zaniem
archaicznym, rozwi¹zaniem niewspó³graj¹cym
z rozwi¹zaniami gospodarczymi. Tak nie jest. To
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rozwi¹zanie jest przyjmowane przez najbardziej
szanowane demokracje na œwiecie. Wiele z kra-
jów, w których funkcjonuje, jest uznane za jedyne
z najbogatszych na œwiecie. St¹d bêdê pañstwa
przekonywa³ do przyjêcia tego rozwi¹zania.

Chcia³bym jednak bardzo mocno podkreœliæ je-
dn¹ rzecz. Obowi¹zek g³osowania, do którego
chcemy pañstwa przekonaæ, bêdzie równoczeœnie
po³¹czony (i w tym zakresie prezydent przygoto-
wuje zmiany ju¿ ustaw zwyk³ych, w tym ordynacji
wyborczej) z licznymi u³atwieniami w g³osowaniu,
którym ogólnie bêdzie przyœwiecaæ has³o: „G³osuj,
nie wychodz¹c z domu!”. Chcemy zmian i przewi-
dujemy zmiany w ordynacji wyborczej, które pó-
jd¹ w œlad za zmian¹ konstytucji, umo¿liwiaj¹ce
g³osowanie przez internet, g³osowanie pocztowe,
g³osowanie za pomoc¹ pe³nomocników, w szcze-
gólnoœci przez osoby starsze czy niepe³nospra-
wne, a tak¿e wyd³u¿enie czasu g³osowania, ¿eby
wybory w Polsce by³y wyborami dwudniowymi.

Dyskutujemy o ustanowieniu w konstytucji
nowego obowi¹zku, ale dzisiaj nie chcia³bym mó-
wiæ (chocia¿ pewn¹ opiniê w imieniu pana prezy-
denta oczywiœcie pañstwu za chwilê przeka¿ê)
o wysokoœci op³aty absencyjnej za nieuczestni-
ctwo w wyborach, czyli o elemencie sankcji. Bo je-
¿eli mówimy o obowi¹zku, musi byæ tak¿e sankcja
za jego nieprzestrzeganie.

Prezydent stoi na stanowisku, ¿eby ta san-
kcja by³a sankcj¹ symboliczn¹. Podam pañstwu
przyk³ad. Tak¹ sankcj¹ na przyk³ad w szwajcar-
skich kantonach, w których jest obowi¹zek g³o-
sowania, jest suma 2 euro. Bo tu nie chodzi
o wysokoœæ i uci¹¿liwoœæ tej kary. Naszym pro-
jektem chcemy pobudziæ œwiadomoœæ obywatel-
sk¹ i wywo³aæ dyskusjê o tym, dlaczego w³aœnie
udzia³ w demokratycznych wyborach powinien
byæ obowi¹zkiem. Prezydent wyraŸnie opowiada
siê za ustanowieniem kary ma³o uci¹¿liwej fi-
nansowo.

Zadadz¹ pañstwo pytanie, dlaczego prezydent
wyst¹pi³ z inicjatyw¹ ustawodawcz¹ zmiany kon-
stytucji w zakresie wprowadzenia obowi¹zko-
wych wyborów. Niestety, w Polsce po 1989 roku
z wyborów na wybory spada frekwencja wybor-
cza. W 1993 roku w wyborach parlamentarnych
bra³o udzia³ ponad 52% uprawnionych do tego
Polaków, w wyborach w 2001 roku – 46%, a w wy-
borach w 2005 roku – ju¿ tylko oko³o 40% Pola-
ków. Je¿eli ta tendencja mia³aby siê utrzymaæ, to
nie chcia³bym byæ z³ym prorokiem, ale obawiam
siê, ¿e wkrótce ci, którzy bêd¹ wybierani, bêd¹ wy-
bierani przy bardzo ma³ej frekwencji.

Mówiê o tym tak¿e dlatego (i proszê pañstwa
o zwrócenie na to uwagi), ¿e wyborami w Polsce,
które odby³y siê przy najmniejszej frekwencji, by-
³y wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004
roku.

Co powoduje ma³a frekwencja? Muszê o tym
pañstwu powiedzieæ, bo ten projekt ustawy by³
tak¿e powodowany obawami, które wynikaj¹
z analizy wyników wyborów w Polsce. Ma³a frek-
wencja to nadreprezentowanie ugrupowañ ma-
³ych, œrodowisk ma³ych, za to zdyscyplinowa-
nych, œrodowisk na ogó³ skrajnych i populistycz-
nych. Wybory z 2004 roku to kilkunastu parla-
mentarzystów reprezentuj¹cych na polskiej sce-
nie politycznej Samoobronê i Ligê Polskich Ro-
dzin. Dodajmy, parlamentarzystów, których my
wszyscy musimy siê wstydziæ, bo w tej grupie s¹
osoby, które przestawia³y eksponaty na wystawie
w Zachêcie, czy pope³nia³y czyny na gruncie oby-
czajowym, nie tylko w Polsce, ale niestety tak¿e
poza granicami naszego kraju, które stawia³y Pol-
skê w najgorszym œwietle. Dlatego dzisiaj bêdê
pañstwa po wielokroæ przekonywa³ do tego, ¿eby-
œcie ustanowili obowi¹zek uczestnictwa w wybo-
rach, bo obowi¹zkowe wybory, jak uczy doœwiad-
czenie i pokazuje analiza wyników wyborczych
z ca³ego œwiata (bo to rozwi¹zanie funkcjonuje w
wielu pañstwach na ca³ym œwiecie), powoduje, ¿e
silniejsz¹ reprezentacjê w parlamencie maj¹
ugrupowania œrodka, rozs¹dku, a s³absz¹ ugru-
powania skrajne i populistyczne.

Niestety, Polacy na tle wiêkszoœci innych naro-
dów Unii Europejskiej – jak podaj¹ statystyki
– rzadziej bior¹ udzia³ w wyborach ni¿ obywatele
innych pañstw. Mówiê o tym nie przypadkiem, bo
przed nami obowi¹zek dostosowania tak¿e prze-
pisów prawnych w wyborach samorz¹dowych do
tych regulacji, które s¹ w Unii Europejskiej.
W Unii Europejskiej zaœ miêdzy innymi s¹ przepi-
sy mówi¹ce o tym, ¿e w wyborach samorz¹dowych
maj¹ prawo g³osowaæ ci, którzy nie s¹ obywatela-
mi danego pañstwa, ale mieszkaj¹ od pewnego
czasu w danym miejscu.

Po co to mówiê? Po to, ¿e nieprzyjêcie obowi¹z-
ku uczestnictwa w g³osowaniu wkrótce mo¿e
w Polsce wzmocniæ si³y najgorsze, nacjonalistycz-
ne. Proszê wyobraziæ sobie tak¹ sytuacj¹: Polacy
rzadziej bior¹ udzia³ w wyborach. S¹ ju¿ takie
gminy w Polsce, gdzie przedstawicieli innych na-
rodowoœci, nie Polaków, jest znacz¹ca iloœæ.
Wkrótce mo¿e dojœæ do sytuacji, ¿e bêd¹ gminy,
w których w³adze samorz¹dowe zostan¹ wybrane
w wiêkszoœci przez nie Polaków. Nie chcê powie-
dzieæ, ¿e to bêdzie coœ z³ego, ale niech pañstwo
wezm¹ pod uwagê, ¿e taka sytuacja mo¿e staæ siê
po¿ywk¹ dla ugrupowañ nacjonalistycznych, któ-
re bêd¹ podkreœlaæ, ¿e nie Polacy rz¹dz¹ Polaka-
mi. O tym, ¿e takie rozwi¹zanie jest prawid³owe,
niedawno mieliœmy okazjê siê przekonaæ podczas
wyborów samorz¹dowych w Londynie. Ka¿dy z li-
cz¹cych siê kandydatów wszystkich ugrupowañ
zabiega³ o Polaków, bo Polacy – zgodnie z regula-
cjami europejskimi – oczywiœcie maj¹ tam prawo
g³osu. Te regulacje wkrótce zaczn¹ obowi¹zywaæ
tak¿e w Polsce. Niestety obecnie, kiedy Polacy
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uczestnicz¹ w wyborach mniej licznie ni¿ przed-
stawiciele innych narodowoœci, gor¹co was pro-
szê, zachêcam do poparcia proponowanej usta-
wy. Musimy przyj¹æ konstytucyjny obowi¹zek
g³osowania, ¿eby nie wzmocniæ ugrupowañ skraj-
nych, populistycznych, nacjonalistycznych.

Jeszcze jedna sprawa. Niezwykle siê cieszê, pa-
trz¹c na ten sk³ad Izby wy¿szej. Jako przedstawi-
ciel prezydenta wielokrotnie wystêpowa³em w Se-
nacie, ale pierwszy raz w tej kadencji widzê, ¿e ta
Izba wy¿sza, o której siê mówi, ¿e jest izb¹ reflek-
sji, jest tak m³od¹ izb¹. To jest niezwykle optymi-
styczne i niezwykle siê cieszê z tego, ¿e Polacy
w tych wyborach do Senatu wybrali m³odych
przedstawicieli tak¿e do Izby wy¿szej. Dlatego
w³aœnie za chwilê przedstawiê argument dla was
najwa¿niejszy. Ze wszystkich grup wiekowych,
które uczestnicz¹ w polskich wyborach, najmniej
licznie uczestnicz¹ w nich ludzie m³odzi. Naj-
m³odsi wyborcy, czyli ci w przedziale wiekowym
18–24 lata, uczestnicz¹ prawie dwa razy rzadziej
w wyborach ni¿ wyborcy starsi.

Dlaczego o tym mówiê? Partie polityczne te¿
o tym wiedz¹. W swoich programach wyborczych
przygotowuj¹ bardzo wiele propozycji dla osób
starszych, mówi¹ o waloryzacji rent i emerytur,
a prawie nie mówi¹ o podniesieniu stypendiów,
o rozwoju szkolnictwa wy¿szego, o szansach dla
ludzi m³odych. To siê zmieni w momencie, kiedy
wprowadzimy obowi¹zkowe wybory. Bêdziecie
tak samo licznie uczestniczyæ w wyborach – mó-
wiê to do najm³odszych wyborców – jak inne gru-
py wiekowe. To jest wa¿ne dla was, dla waszego
interesu, ale jest wa¿ne dla Polski, bo za wiele lat
to wy bêdziecie kierowaæ Polsk¹. W waszym inte-
resie i w interesie Polski jest to, by rz¹dz¹cy pode-
jmowali decyzje s³u¿¹ce m³odym ludziom w d³u¿-
szej perspektywie, bo s³u¿¹ce m³odym ludziom to
tak naprawdê s³u¿¹ce Polsce. Chodzi o to, by
rz¹dz¹cy przeznaczali pieni¹dze z bud¿etu nie tyl-
ko i wy³¹cznie na wzrost rent i emerytur (to jest
potrzebne, ale w pewnych granicach), lecz tak¿e
na wzmacnianie polskiej oœwiaty, by przygotowy-
wali pieni¹dze na stypendia dla najm³odszych,
najzdolniejszych, dla tych, którzy siê kszta³c¹.
W³aœnie równie¿ dlatego wprowadzenie obowi¹z-
ku uczestnictwa w wyborach jest tak wa¿ne
z punktu widzenia m³odych senatorów i najm³od-
szych wyborców.

Podam jeszcze argument ustrojowy. Je¿eli
pañstwo nak³ada na obywatela tak wiele ró¿nych
obowi¹zków, chocia¿by obowi¹zek p³acenia po-
datków, to czemu to pañstwo nie ma na³o¿yæ na
obywatela tego najwa¿niejszego obowi¹zku
– uczestnictwa w wyborach.

Ktoœ powie, ¿e dlaczego to jest najwa¿niejszy
obowi¹zek. Dlatego, ¿e w wyniku wyborów tworzy
siê póŸniej wiêkszoœæ parlamentarna, która usta-

nawia prawa reguluj¹ce ¿ycie nas wszystkich.
W wyniku wyborów póŸniej tworzy siê rz¹d, który
reguluje tak ró¿ne sfery ¿ycia, jak oœwiatê, szkol-
nictwo wy¿sze, zdrowie, sprawy zwi¹zane z pomo-
c¹ spo³eczn¹, z wojskiem. Czy to wszystko chcecie
oddaæ w rêce populistycznych polityków, którzy
przy niskiej frekwencji wyborczej wygraj¹ w wy-
borach? W imiê odpowiedzialnoœci za siebie sa-
mych i za wasze dzieci proszê i apelujê, ¿ebyœcie
poparli projekt prezydenta wprowadzaj¹cy obo-
wi¹zek wyborczy.

Chcê pañstwu uœwiadomiæ, jak wa¿ny jest
obowi¹zek wyborczy. Pañstwo mo¿ecie powie-
dzieæ, ¿e przekona³ was argument pana prezy-
denta mówi¹cy o potrzebie wprowadzenia obo-
wi¹zkowych wyborów przy wyborach prezyden-
ta czy wyborach parlamentarnych, ale zadacie
pytanie, dlaczego mia³by byæ przy wyborach sa-
morz¹dowych. Podam przyk³ad, który nie jest
teoretyczny, hipotetyczny. W wyborach samo-
rz¹dowych wszyscy obywatele danej gminy wy-
bieraj¹ wójta, burmistrza czy prezydenta, tego,
który póŸniej w imieniu wszystkich obywateli
podejmuje wa¿ne decyzje, chocia¿by takie, czy
w danej gminie powstanie obwodnica i jak ona
przebiegnie. Je¿eli ten wójt, burmistrz lub pre-
zydent zostanie wybrany g³osami zdyscyplino-
wanej, ma³ej grupy wyborców z jednej dzielni-
cy, to póŸniej ich decyzjami bêdzie siê czu³
zwi¹zany i w imiê interesów wszystkich obywa-
teli danej gminy nie bêdzie podejmowa³ wa¿-
nych, ale trudnych decyzji. Ta sama zasada do-
tyczy tak¿e rz¹du.

Pamiêtajcie o tym, ¿e je¿eli w wyborach parla-
mentarnych bierze udzia³ 25% Polaków, a przy tej
tendencji tak wkrótce siê mo¿e staæ, to rz¹d, który
póŸniej musi podejmowaæ czêsto trudne, ale nie-
popularne decyzje, zawsze siê spotka z zarzutem,
¿e premier nie ma tytu³u moralnego do podejmo-
wania decyzji na przyk³ad dotycz¹cych oœwiaty,
czy rent i emerytur. Pojawi siê wówczas zarzut, ¿e
premiera wybra³ co czwarty uprawniony Polak,
wiêc nie ma on do tego tytu³u. Dajcie rz¹dz¹cym
legitymacje do w³adzy, do tego, ¿eby mogli pode-
jmowaæ trudne, ale niepopularne decyzje w³aœnie
w waszym imieniu.

Kolejna sprawa, która mo¿e jest najwa¿niej-
sza. Prezydent, przedstawiaj¹c pañstwu ten
projekt i przekonuj¹c was do wprowadzenia
obowi¹zku g³osowania, chce tak¿e pobudziæ
œwiadomoœæ obywatelsk¹. Bo jaki bêdzie skutek
przyjêcia tej regulacji? Taki, ¿e Polacy zaczn¹
rozmawiaæ. Je¿eli ka¿dy musi g³osowaæ (a Pola-
cy to m¹dry Naród, ze wspania³¹ tradycj¹ parla-
mentarn¹), to Polacy bêd¹ miêdzy sob¹ rozma-
wiaæ, na kogo zamierzaj¹ zag³osowaæ, na kogo
oddadz¹ g³os. To przyczyni siê do pobudzenia
œwiadomoœci obywatelskiej. Co wiêcej, jestem
przekonany, ¿e dziêki temu odpadnie argu-
ment, który czêsto Polacy podnosz¹, ¿e nie maj¹
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na kogo g³osowaæ, ¿aden kandydat im nie odpo-
wiada, ¿adna z partii nie ma programu, który ich
przekonuje. Je¿eli bowiem wszyscy bêdziemy
musieli g³osowaæ, to jestem g³êboko przekona-
ny, ¿e wkrótce w Polsce powstan¹ nowe ugrupo-
wania lepiej odpowiadaj¹ce oczekiwaniom
i aspiracjom Polaków.

Na komisji pada³y argumenty, które przyjmo-
wa³em z bólem, ¿e taka regulacja to naruszenie
norm i przepisów miêdzynarodowych. Nic bar-
dziej b³êdnego. Przepisy miêdzynarodowe mówi¹
o zapewnieniu swobody i wolnoœci w g³osowaniu
jako niezbywalnych przymiotów demokracji. Te
swoboda i wolnoœæ s¹ zagwarantowane tajnoœci¹
wyborów. Nikt nawet przy obowi¹zku g³osowania
nie bêdzie za Polakiem czy Polk¹ wchodzi³ za kota-
rê i mówi³ mu, na kogo ma g³osowaæ. To jest nasze
niezbywalne prawo i ta regulacja tego absolutnie
nie dotyczy.

Pojawi³y siê g³osy mówi¹ce, ¿e powszechne wy-
bory z obowi¹zkiem uczestnictwa w nich s¹ dro¿-
sze. Znowu, nie ma bardziej fa³szywej i k³amliwej
tezy. Koszt takich wyborów jest dok³adnie taki
sam, jak koszt wyborów, które obecnie siê odby-
waj¹. W chwili obecnej powstaj¹ komisje wybor-
cze, zgodnie z przepisami to reguluj¹cymi, i bêdzie
ich dok³adnie tyle samo przy powszechnym obo-
wi¹zkowym g³osowaniu. Spisy wyborców s¹ przy-
gotowywane w oparciu o listê wszystkich upra-
wnionych do g³osowania. Obowi¹zek g³osowania
nie powoduje wiêc zwiêkszenie kosztów samych
wyborów.

Pad³ argument mówi¹cy o tym, ¿e je¿eli bêdzie
obowi¹zek g³osowania, to pojawi siê znacz¹cy od-
setek pustych g³osów, bo to bêdzie forma protestu
przeciwko obowi¹zkowemu g³osowaniu. Znowu
nic bardziej mylnego. Analizowaliœmy wyniki wy-
borcze w krajach, w których jest obowi¹zek wy-
borczy, i odsetek tak zwanych pustych g³osów jest
bardzo ma³y, statystycznie nieró¿ni¹cy siê od tego
odsetka, który jest w krajach, w których tego obo-
wi¹zku nie ma.

Jeszcze jeden argument. Zapewne pañstwo
– jako senatorowie, reprezentuj¹cy polski parla-
ment – doskonale pamiêtaj¹, jak czêsto siê mówi
o pewnej obawie, ¿e wyniki referendum, do udzia-
³u w którym s¹ uprawnieni wszyscy Polacy, mo¿e
okazaæ siê niewi¹¿¹ce z powodu zbyt niskiej frek-
wencji. Wprowadzenie obowi¹zkowego uczestni-
ctwa w wyborach, tak¿e w referendum, to najwy¿-
sza forma szacunku dla obywatela. Bo my mówi-
my – wynik referendum zawsze bêdzie wi¹¿¹cy, bo
to jest prosta konsekwencja wprowadzenia tego
obowi¹zku.

Bior¹c to wszystko pod uwagê, z pe³nym prze-
konaniem chcia³bym panie, panów senatorów
bardzo gor¹co zachêciæ do poparcia w g³osowaniu
projektu ustawy.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Czy ktoœ z pañstwa senatorów ma do przedsta-
wiciela pana prezydenta jakieœ pytania? Podkreœ-
lam, ¿e maj¹ to byæ krótkie pytania dotycz¹ce wy-
powiedzi, takie, które uzupe³ni¹ tê wypowiedŸ.

Zapraszam po kolei.

Senator (niezidentyfikowany)
W wypowiedzi pana zosta³y podjête takie spra-

wy, jak dwudniowe g³osowanie i g³osowanie przez
internet, za pomoc¹ poczty i tak dalej, ale jest je-
szcze jedna sprawa, która mnie nurtuje, a nie zo-
sta³a poruszona. Mianowicie osoby, które przeby-
waj¹ poza miejscami zameldowania w czasie wy-
borów. Wiem, ¿e obecnie trzeba siê wczeœniej zg³o-
siæ, zapisaæ, ¿eby g³osowaæ gdzie indziej ni¿ siê
jest zameldowanym. Czy równie¿ te przepisy nie
powinny byæ uproszczone tak, ¿eby pañstwo by³o
w tej kwestii bardziej przyjazne?

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Proszê pañstwa, ja pañstwu nadmienia³em, ¿e
wraz z tym projektem trwaj¹ ju¿ prace w Kancelarii
Prezydenta nad kompleksem zmian w ordynacji wy-
borczej. Równie¿ ta sprawa jest przedmiotem naszej
analizy. Zapewniam pañstwa, ¿e w projekcie ustawy
zmieniaj¹cej ordynacjê wyborcz¹, która bêdzie kon-
sekwencj¹ przyjêcia zmian w konstytucji, równie¿
w zakresie przewidujemy u³atwienia dla wyborców.
Przepraszam, ale nie mam teraz upowa¿nienia, ¿eby
mówiæ o szczegó³owych rozwi¹zaniach.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Kolejne pytanie.

Senator Jakub Nalepka

Zauwa¿y³em w pana wypowiedzi pewn¹ nie-
œcis³oœæ. Jestem oczywiœcie przekonany, ¿e to jest
tylko pewne przeoczenie. W wyborach parlamen-
tarnych z 21 paŸdziernika 2007 r. frekwencja wy-
borcza wynosi³a 53,88%. Dla porównania, w wy-
borach z 25 wrzeœnia 2005 r. frekwencja wybor-
cza wynios³a 40,56%. Chcia³em spytaæ, czy to jest
jakieœ przeoczenie?

Wspomina³ pan tak¿e o tym, ¿e Polacy nie maj¹
na kogo g³osowaæ. Mo¿e faktycznie jest tak, ¿e Po-
lacy w zwi¹zku z dzia³aniami naszych polityków
odczuwaj¹ po prostu pewien, przepraszam za ko-
lokwialne okreœlenie, wstrêt do polityki. Mo¿e to
byæ zwi¹zane z brutalizacj¹ tej polityki. Jak siê
pan do tego ustosunkuje? Dziêkujê.
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Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Powiedzia³em pañstwu o tendencji. Jest praw-
d¹, ¿e po 1989 roku odby³y siê jedne wybory,
w których frekwencja by³a wy¿sza, ale niestety
tendencja jest taka, ¿e z wyborów na wybory ta
frekwencja jest ni¿sza. To, ¿e w ostatnich, dodaj-
my jednych wyborach przez te kilkanaœcie lat,
frekwencja by³a trochê wy¿sza, nie jest wyznacz-
nikiem tendencji. Nie mo¿emy opieraæ siê na na-
dziei, ¿e w kolejnych wyborach frekwencja bêdzie
rosn¹æ. Chcia³bym pañstwa zapewniæ, ¿e niestety
taka skala emocji, jaka by³a przy ostatnich wybo-
rach, nie powtarza siê z wyborów na wybory, a wo-
lelibyœmy mieæ pewnoœæ, ¿e Polacy uczestnicz¹
w wyborach nie tylko wtedy, kiedy polityka wzbu-
dza silne emocje, ale tak¿e wtedy, kiedy rozstrzy-
gamy rzeczy bardzo wa¿ne, ale mo¿e niewzbudza-
j¹ce a¿ takich emocji. St¹d mówi³em bardzo wy-
raŸnie o tendencji, która niestety – jak wskazuj¹
liczby – jest taka, ¿e spada uczestnictwo Polaków
w wyborach.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Kolejne pytanie. Jeszcze raz apelujê o takie
bardziej konkretne formu³owanie pytañ.

Senator Kajetan Suchecki

Panie Ministrze. Chcia³bym nawi¹zaæ do tego,
co pan powiedzia³ na posiedzeniu Komisji Usta-
wodawczej, a o czym pan tutaj nie wspomnia³,
czyli ¿e op³ata absencyjna mia³aby byæ po³¹czona
z podatkiem PIT, jeœli siê nie mylê. Pojawi³a siê ta-
ka uwaga. Co natomiast z osobami, które s¹ na
przyk³ad bezrobotne i jako takie nie rozliczaj¹ siê
z urzêdem skarbowym? Czy na przyk³ad – jak wie-
lu m³odych ludzi – mimo ¿e maj¹ ju¿ prawa wybor-
cze, nie maj¹ numeru identyfikacji podatkowej,
czy w takim razie bêd¹ mieli obowi¹zek rozlicza-
nia siê z urzêdem skarbowych dla tych 5 z³? Dziê-
kujê.

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Proszê pañstwa, w³aœnie dlatego mówi³em
o tym, i to podkreœla³em, ¿e ta op³ata absencyjna
ma byæ symboliczna, czyli nie ma byæ nadmiern¹
sankcj¹ finansow¹. Nie chcielibyœmy doprowa-
dzaæ do takiej sytuacji, ¿e przy niskiej op³acie uru-
chamiana jest nadmierna procedura administra-
cyjna. Jednym z pomys³ów jest potr¹canie tej op³a-
ty z podatku, zwiêkszenie sumy, któr¹ p³acimy
w formie podatku raz w roku. Oczywiœcie nie ma je-

szcze ostatecznie przyjêtej formu³y. Dlatego pañ-
stwa informowa³em, ¿e zarówno w zakresie udogo-
dnieñ przy g³osowaniu, jak i w zakresie op³aty ab-
sencyjnej, jeszcze na ten temat rozmawiamy. To
rozwi¹zanie jest jednym z dyskutowanych, ale ono
oczywiœcie musi uwzglêdniæ równie¿ to, ¿e s¹ oso-
by pe³noletnie, które jeszcze nie p³ac¹ podatku.

Senator Remigiusz Rutkowski

Pan przed chwil¹ wspomnia³ o zmianach form
g³osowania, o g³osowaniu przez internet, wyd³u-
¿eniu wyborów do dwóch dni. Czy Kancelaria Pre-
zydenta bada³a koniecznoœæ wprowadzenia obo-
wi¹zku g³osowania, czy tylko udogodnienia w g³o-
sowaniu dla obywateli i jakie by³y wyniki tych ba-
dañ?

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Nie.
Bardzo mocno pañstwu podkreœlam, ¿e te pra-

ce trwa³y i trwaj¹ równoczeœnie. Oczywiœcie, zgo-
dnie z technik¹ i procedur¹ legislacyjn¹, najpierw
pañstwo musz¹ zmieniæ konstytucjê, ¿ebyœmy
mogli póŸniej przedstawiæ wyniki tych prac, ale te
prace ju¿ trwaj¹. Jestem g³êboko przekonany, ¿e
do momentu, kiedy zakoñczy siê procedura legis-
lacyjna zmian w konstytucji, bêdziemy w stanie
przedstawiæ wszystkie projekty, bo traktujemy je
jako pewien zbiór, który nie da siê podzieliæ. Czyli
je¿eli wprowadzamy obowi¹zek g³osowania, to
oczywiœcie wprowadzimy bardzo wiele udogo-
dnieñ dla obywateli, ¿eby mogli ³atwiej wzi¹æ
udzia³ w wyborach. Powiedzia³em, ¿e ogólnie
przyœwieca nam has³o: „G³osuj, nie wychodz¹c
z domu”, i to jest g³ówny kierunek tych prac. Pan
senator Remigiusz Rutkowski mówi³, ¿e musi to
byæ po³¹czone. Ja z pañsk¹ opini¹ oczywiœcie siê
zgadzam i to jest uwzglêdnione w tych pracach.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Proszê kolega z przodu.

Senator Dawid Siedzik

Czy nowelizacja konstytucji jest jednoznaczna
z tymi udogodnieniami, o których pan mówi³? Czy
pan i pan prezydent braliœcie pod uwagê koszty
chocia¿by ewidencji internetowej? Niejednokrot-
nie mówi³o siê o ogromnych kosztach, które niesie
ze sob¹ chocia¿by wprowadzenie elektronicznych
podpisów czy wprowadzenie dwudniowych wybo-
rów. Oczywiœcie przed³u¿enie wyborów to s¹ ko-
lejne pieni¹dze. To zdecydowanie w jeszcze wiêk-
szym stopniu obci¹¿y bud¿et pañstwa.
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Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Proszê pañstwa. Argument finansowy jest na
ogó³ podnoszony przez tych, którzy s¹ zaintereso-
wani ni¿sz¹ frekwencj¹ w wyborach. Prezydent
jest tutaj zdeterminowany, ¿eby wprowadziæ
pe³ne udogodnienia w g³osowaniu. Argument
o znacz¹co wy¿szych kosztach jest argumentem
fa³szywym.

Powiem to pañstwu, co sk³ada siê na koszt wy-
borów, bo wielokrotnie sam pracowa³em w komi-
sjach wyborczych. Pañstwowa Komisja Wyborcza
jest organem, który funkcjonuje niezale¿nie od te-
go, czy s¹ wybory w danym roku czy nie. Koszty
wyborów to przede wszystkim koszty przygotowa-
nia lokali wyborczych, a one s¹ takie same nieza-
le¿nie od tego, czy wybory s¹ dwudniowe czy je-
dnodniowe. Na ogó³ na wybory jest wykorzysty-
wany lokal w budynku gminnym, bo oczywiœcie
na poziomie gminy wybory organizuj¹ gminy. Naj-
czêœciej s¹ to szko³y, przedszkola czy budynki
u¿ytecznoœci publicznej. Powiem pañstwu,
z czym to siê wi¹¿e. To siê wi¹¿e z pewn¹ niedogo-
dnoœci¹ w szczególnoœci dla przewodnicz¹cego
komisji, który musi dodatkowo zapieczêtowaæ po-
mieszczenie, w którym znajduje siê urna, spo-
rz¹dziæ dodatkowy protokó³ zamkniêcia pomiesz-
czenia po pierwszym dniu g³osowania, otwarcia
w drugim dniu g³osowania, stwierdzenia nienaru-
szalnoœci plomb. Co to za koszt? Co to za niewygo-
da w stosunku do tego, ¿e mo¿emy poprawiæ pro-
ces demokratyczny? Ten argument odbieram ja-
ko argument zupe³nie niepowa¿ny.

Je¿eli mówimy o kosztach ewidencji interneto-
wej, to to jest kierunek, w którym musimy wszyscy
pod¹¿aæ. Oczywiœcie, ¿e s¹ pewne koszty zwi¹zane
z mo¿liwoœci¹ oddania g³osu przez internet, ale czy
pañstwo sobie wyobra¿aj¹, ¿e my tego procesu nie
rozpoczniemy? Czy pañstwo sobie wyobra¿aj¹, ¿e
w Polsce za dziesiêæ czy dwadzieœcia lat nie bêdzie-
my mogli g³osowaæ przez internet? Teraz oczywi-
œcie internet jest popularniejszy wœród m³odych
osób i osób w œrednim wieku, lecz za dziesiêæ lat on
bêdzie popularny ju¿ wœród wszystkich, tak¿e
wœród osób starszych, bo pierwsze pokolenia osób
dobrze znaj¹cych internet powoli bêd¹ przecho-
dziæ w starsze grupy wiekowe. Tak¿e dla tych osób
bêdzie niezwykle pomocne to, ¿e bêd¹ mog³y g³oso-
waæ, nie wychodz¹c z domu. Oczywiœcie szanujê
argument pana senatora, ale uwa¿am, ¿e jest on
zupe³nie nietrafiony.

Senator Filip Wêgrzyn

Na jakiej podstawie zosta³a wyliczona wyso-
koœæ kary za absencjê w wyborach? Czy wysokoœæ
tej kary bêdzie ruchoma, czyli na przyk³ad uzale¿-
niona od wysokoœci inflacji i PKB w Polsce?

Czy obowi¹zek g³osowania bêdzie obowi¹zywa³
równie¿ w wyborach do Parlamentu Europejskie-
go, gdy¿ nie jest to sprecyzowane w art. 83a? Kto
ewentualnie bêdzie zwolniony z zap³aty kary za
nieuczestnictwo w wyborach i konkretnie na ja-
kiej podstawie bêdzie móg³ uzyskaæ zwolnienie
z uiszczenia kary?

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Proszê pañstwa. Co do wysokoœci kary, to tro-
chê wykroczê poza upowa¿nienie pana prezyden-
ta do przedstawienia dzisiejszego projektu i po-
wiem pañstwu, ¿e w pracach, które obecnie trwa-
j¹ w Kancelarii Prezydenta, ta kara dla osoby, któ-
ra pierwszy raz, podkreœlam, pierwszy raz naru-
sza obowi¹zek nieuczestnictwa w wyborach, bê-
dzie kilkuz³otowa, czyli tak jak powiedzia³em, bê-
dzie to kara symboliczna. Rozwa¿amy jednak ró-
wnie¿ tak¹ mo¿liwoœæ, i takie prace trwaj¹, ¿eby
kara dla osoby, która po raz kolejny – i nie ma tu
jeszcze okreœlonej granicy (trzeci, pi¹ty czy dzie-
si¹ty) – nie bierze udzia³u w g³osowaniu, by³a bar-
dziej dotkliwa, ale tego rozstrzygniêcia jeszcze
w toku prac nie przyjêliœmy.

Oczywiœcie, ¿e mówi¹c o tej op³acie absencyj-
nej, mówimy tak¿e o tym, ¿eby ona dotyczy³a wy-
borów do Parlamentu Europejskiego. Mówi³em
pañstwu, ¿e analizuj¹c wyniki wyborów w Polsce,
doszliœmy do wniosku, ¿e niska frekwencja nie
przyczynia siê do wybrania dobrych przedstawi-
cieli. Szczególnie by³o to widoczne w wyborach do
Parlamentu Europejskiego.

Parlament Europejski to instytucja, która jesz-
cze jest trochê nieobecna w œwiadomoœci Polaków,
a podejmuje decyzje bardzo rzutuj¹ce na to, co siê
dzieje w naszym kraju. Podam pañstwu przyk³ad
ostatniej decyzji, dotycz¹cej polskich stoczni.

Polska reprezentacja w Parlamencie Europej-
skim musi byæ jak najsilniejsza, bo tam siê roz-
strzygaj¹ czêsto nasze ¿ywotne, narodowe intere-
sy i dlatego ten obowi¹zek i równie¿ ta op³ata ab-
sencyjna przy wyborach do Parlamentu Europej-
skiego bêd¹ wprowadzone.

Oczywiœcie przy ka¿dym obowi¹zku, je¿eli on
jest na³o¿ony, musi byæ mo¿liwoœæ z³o¿enia
usprawiedliwienia. Przewidujemy, ¿e je¿eli ktoœ
nie jest w stanie siê wywi¹zaæ z obowi¹zku wybor-
czego, to bêdzie mia³ mo¿liwoœæ takiego uspra-
wiedliwienia. Nie jestem jednak w stanie teraz po-
daæ pañstwu katalogu tych usprawiedliwieñ. Pra-
ce nad tym trwaj¹.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy. Ostatnie pytanie.
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Senator Zachariasz Popio³ek

Moje pytanie jest takie, czy potrzebujemy
wskaŸnika w formie g³osów niewa¿nych do wyra-
¿enia zniechêcenia spo³ecznego oraz braku kandy-
datów, których mo¿na obdarzyæ zaufaniem? Wiêk-
szoœæ obywateli, którzy pójd¹ do wyborów z przy-
musu, zag³osuje w³aœnie w ten sposób. Moim zda-
niem zainteresowania krajem nie powinniœmy
wzbudzaæ poprzez nakazy, a poprzez budowanie
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Dlaczego pan chce
zmierzaæ najkrótsz¹ i najprostsz¹ drog¹ w budo-
wie spo³eczeñstwa demokratycznego?

Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Chcia³bym pañstwa przekonaæ do jednej rzeczy.
Projekt ustawy, który dzisiaj przedstawi³em wam
w imieniu prezydenta, nie jest w swej istocie pro-
jektem, którego obecna klasa polityczna oczekuje.
Wrêcz przeciwnie, mieliœmy bardzo wiele sygna³ów
ze strony przedstawicieli wszystkich partii, które
funkcjonuj¹ w Polsce, ¿e s¹ przeciwni temu pro-
jektowi, bo oni siê dobrze czuj¹ w obecnej sytuacji.
Oni twierdz¹, ¿e s¹ jedynymi reprezentantami Na-
rodu. Je¿eli pañstwo mówicie, ¿e czêsto Polacy mo-
g¹ stan¹æ przed dylematem, bo nie chc¹ g³osowaæ
na tych polityków, którzy obecnie s¹, to w³aœnie za-
k³adamy, ¿e efektem tego projektu jest pobudzenie
œwiadomoœci obywatelskiej.

Je¿eli pan mnie pyta o puste karty do g³osowa-
nia, to zawsze najlepiej odwo³aæ siê do badañ, do
statystyk. Przebadaliœmy wszystkie kraje, w któ-
rych s¹ obowi¹zkowe wybory, i powtórzê jeszcze
raz, ¿e nie ma znacz¹cej ró¿nicy w procencie kart
pustych miêdzy krajami z obowi¹zkowymi wybora-
miakrajami,wktórychniematakiegoobowi¹zku.

Jestem g³êboko przekonany, ¿e to najlepiej ob-
razuje, ¿e ten projekt idzie w dobrym kierunku,
pobudzi œwiadomoœæ obywatelsk¹, da ludziom
poczucie wa¿noœci ich g³osu, zaczn¹ oni doceniaæ
i szanowaæ ten g³os, wiedz¹c, ile on mo¿e znaczyæ.
Z tym wiêkszym przekonaniem ten projekt pañ-
stwu prezentujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Przechodzimy do kolejnego punktu posiedze-

nia. Otwieram dyskusjê.
Og³aszam, ¿e senatorowie pragn¹cy zabraæ

g³os w sprawie s¹ proszeni o podchodzenie do se-
kretarzy, do sto³u prezydialnego i zapisanie siê.

Przypominam, ¿e ka¿dy senator ma prawo za-
braæ g³os i opowiedzieæ siê za tym, czy jest za przy-
jêciem ustawy w brzmieniu uchwalonym przez
Sejm, czy jest przeciw.

Chcia³bym jeszcze przypomnieæ, ¿e zmiana
konstytucji nastêpuje w drodze ustawy uchwalo-
nej w jednakowym brzmieniu przez Sejm, a nastê-
pnie przez Senat, w zwi¹zku z tym nie ma mo¿li-
woœci zg³aszania wniosków o wprowadzenie ja-
kichkolwiek poprawek do ustawy.

Jako pierwszego zapraszam senatora Tomasza
Piotrowskiego.

Senator Tomasz Piotrowski

Szanowny Panie Marsza³ku! Koledzy i Kole¿an-
ki Senatorowie!

Z niepokojem zaobserwowa³em, ¿e rozmawiamy
praktycznie tylko i wy³¹cznie o tym, jak zwiêkszyæ
frekwencjê wyborcz¹, jak przeciwdzia³aæ proble-
mowi niskiej frekwencji. ¯eby jednak przeciwdzia-
³aæ problemom, trzeba g³êbiej poznaæ ich powód.
Nie jestem lekarzem, ale z tego, co pamiêtam z lek-
cji biologii, najpierw poznaje siê przyczyny choro-
by, dopiero póŸniej dawkuje siê antybiotyki.

Warto zacz¹æ od tego, ¿e niska frekwencja wy-
borcza w Polsce ma swoje korzenie g³êboko w hi-
storii naszego kraju. Mo¿e Francja, mo¿e Niemcy,
mo¿e Wielka Brytania mog¹ sobie pozwoliæ na
wprowadzenie kar finansowych, op³at dla swoich
obywateli, ale Polska nie. Polska demokracja ma
dwadzieœcia lat. Pada³y argumenty na Komisji
Ustawodawczej, ¿e polska demokracja siêga wie-
ku XVI. Zgadzam siê z tym, ale w 1505 roku, od
powstania konstytucji Nihil Novi zaczyna siê po-
wolny upadek Rzeczypospolitej. Demokracja
szlachecka stworzy³a wspania³¹ kulturê sarmac-
k¹, z której mo¿emy byæ dumni, naprawdê dum-
ni, bo to by³o unikatowe w skali ca³ej Europy. Na-
tomiast tam powsta³ wielowiekowy podzia³
warstw spo³ecznych. Tylko szlachta mog³a decy-
dowaæ o przysz³oœci kraju i to szlachta na przy-
k³ad przez u¿ycie liberum veto doprowadzi³a do
tego, ¿e Polska upad³a.

Po II wojnie œwiatowej nast¹pi³ PRL. Polacy, któ-
rzy dzielnie walczyli na wszystkich frontach, nie
otrzymali w nagrodê wolnej ojczyzny. Polska sta³a
siê marionetk¹ Zwi¹zku Radzieckiego. Wówczas w
praktyce zosta³ wprowadzony obowi¹zek pójœcia
na wybory. Oficjalnie nie, ale ten, kto poszed³ na
wybory, dostawa³ myd³o, mo¿e proszek, jakieœ
przywileje, a ten, kto na wybory nie poszed³, mu-
sia³ siê liczyæ z tym, ¿e straci pracê.

Od lat dziewiêædziesi¹tych XX wieku Polska
mo¿e w koñcu oddychaæ pe³n¹ piersi¹ demokra-
cj¹, demokracj¹, która jest prawdziw¹ demokra-
cj¹ a nie jej parodi¹. I co? Politycy za nic maj¹ so-
bie nasze wyczucie i nasz szacunek do samych
siebie. W latach dziewiêædziesi¹tych i w pocz¹tku
XXI wieku mamy co chwila zmieniaj¹ce siê gabi-
nety, które nie potrafi¹ doprowadziæ do konty-
nuacji jednej politycznej myœli.

Chcia³em te¿ zwróciæ uwagê na to, ¿e g³ównym
filarem demokracji jest tolerancja, tak wypaczona
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w XXI wieku. Za ³amanie tolerancji mo¿emy uz-
naæ to, ¿e zabrania siê kobietom zabijaæ swoje
dziecko, ¿e nazwie siê kogoœ gejem, lesbijk¹ czy
czarnym. Dlaczego nie mielibyœmy szanowaæ po-
gl¹dów wszystkich ludzi? Demokracja nie jest je-
dynym ustrojem tego œwiata. S¹ pañstwa, które
funkcjonuj¹ bez demokracji. Nie zawsze inne
ustroje s¹ ustrojami z³ymi.

Nie mówiê, ¿eby zmieniæ ustrój, ale mówiê
o ludziach, którzy s¹ w Polsce, ¿yj¹ obok nas
i myœl¹, ¿e demokracja nie jest jedynym ustro-
jem, który powinien w tym kraju panowaæ. Ma-
my takich ludzi szanowaæ tak samo, jak szanu-
jemy ludzi o innym kolorze skóry. Oczywiœcie
nie mówiê, jak pan minister, o partiach neonazi-
stowskich czy skrajnie nacjonalistycznych, bo
ci ludzie godz¹ w godnoœæ cz³owieka. Ale s¹ inne
warianty.

Jest jeszcze kolejna rzecz, która bardzo mnie
zasmuci³a w wypowiedzi pana ministra. Demo-
kracja, Panie Ministrze, polega na tym, ¿e Naród
mo¿e wybieraæ swoich przedstawicieli takich, ja-
kich chce. To Polacy – nie wa¿ne, przy jakiej frek-
wencji – wybrali LPR i Samoobronê do parlamen-
tu, choæ ja tych ugrupowañ nie popieram. Zre-
szt¹ nie widzê wielkiej ró¿nicy miêdzy zachowa-
niami pana Romana Giertycha czy pana Andrze-
ja Leppera a pos³ami ganiaj¹cymi po Sejmie
z wibratorem.

Nastêpnie przejdê do pojêcia „kara”. Je¿eli ot-
worzymy jakikolwiek s³ownik jêzyka polskiego,
zobaczymy, ¿e s³owo „kara” ma znaczenie negaty-
wne. Karê nak³ada siê na kogoœ, kto zrobi³ coœ z³e-
go kosztem innej osoby. Za³ó¿my hipotetycznie,
¿e jestem przeciwnikiem demokracji i nie chcê iœæ
na wybory, bo ich nie uznajê jako formy sprawo-
wania w³adzy. Czy je¿eli nie pójdê na wybory to
zrobiê komuœ krzywdê czy kogoœ obra¿ê? Nie
s¹dzê, ¿eby to by³ czyn szkodliwy. Czy wiêc zmu-
szanie ludzi do sprzeniewierzania siê swoim po-
gl¹dom ma sens?

Uczestnictwo w wyborach jest rzecz¹ bardzo
wa¿n¹ i bardzo po¿¹dan¹, bo wszystkim nam na
sercu le¿y to, aby frekwencja w nich wzrasta³a.
Warto jednak zwróciæ uwagê na to, ¿e Polacy s¹ –
w pe³ni zgadzam siê z panem ministrem – Naro-
dem wybitnym, ale tak¿e Narodem bardzo indy-
widualnym. Mam tu na myœli to, ¿e trzeba mu
daæ czas. W ostatnich wyborach frekwencja by³a
wy¿sza ni¿ w poprzednich. Mo¿e to zaowocuje
tym, ¿e w kolejnych wyborach frekwencja bêdzie
wzrastaæ. Jesteœmy w Unii Europejskiej i pod-
wy¿szaj¹ siê standardy ¿ycia spo³ecznego, a to
pozwala na to, aby ka¿dy cz³owiek indywidual-
nie, w zaciszu swojego domu, w szkole, w pracy
móg³ rozwijaæ swój intelekt, kszta³towaæ go i po-
szerzaæ horyzonty umys³owe, w których wybory
s¹ rzecz¹ bardzo po¿¹dan¹. Myœlê, ¿e ka¿dy inte-

ligentny cz³owiek dojdzie do wniosku, ¿e udzia³
w wyborach to jest obowi¹zek, ale to jest sprawa
jego sumienia. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Jako kolejn¹ osobê zapraszam do mównicy pa-
na senatora Patryka Zakrzewskiego.

Senator Patryk Zakrzewski

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Na pocz¹tku swojego wyst¹pienia chcia³bym

dodaæ kilka s³ów do wypowiedzi sprawozdawcy
Komisji Ustawodawczej, w której mia³em przy-
jemnoœæ pracowaæ. Senator Anna Szablewska
wspomnia³a o doktrynie „broken windows”, któ-
rej temat zosta³ poruszony podczas obrad Komi-
sji Ustawodawczej i wprowadzony przez rzeczni-
ka praw obywatelskich. Doktryna ta, ¿eby uœciœ-
liæ i ¿eby przybli¿yæ pañstwu jej znaczenie, pole-
ga na tym, ¿e w analogii do samochodu zostawio-
nego na podwórzu w czasie nocy z jedn¹ zbit¹
szyb¹ okazuje siê, ¿e nastêpnego ranka wszyst-
kie szyby w tym samochodzie s¹ wybite. Ma to na
celu zobrazowanie wszystkich ustaw, w których
jedna luka, jeden b³¹d uniemo¿liwiaj¹cy egzek-
wowanie tego prawa prowadzi do tego, ¿e szuka-
my kolejnych luk umo¿liwiaj¹cych obchodzenie
tej ustawy. Zarzut trudnoœci egzekwowania pra-
wa pojawi³ siê w kontekœcie pracy komisji odnoœ-
nie dyskutowanej ustawy i wprowadzania op³aty
absencyjnej.

Szanowni Pañstwo! Obowi¹zek g³osowania,
szczególnie w czasach rozdrobnienia polityczne-
go, mo¿e prowadziæ do napiêæ i sprzeciwu spo³e-
cznego. Konflikty miêdzy organami ustawodaw-
czymi a spo³eczeñstwem by³yby uzasadnione, po-
niewa¿ nowe prawo narzuca³oby koniecznoœæ g³o-
sowania w czasie, kiedy na polskiej scenie polity-
cznej nie ma ani silnej lewicy, ani silnej prawicy.
Skutkowa³oby to podejmowaniem czêsto nies³u-
sznych, nietrafnych, nieprzemyœlanych decyzji
i zwiêkszon¹ podatnoœci¹ na wp³ywy populistów.
Pojawia siê pytanie, czy tego oczekuje polskie spo-
³eczeñstwo. Myœlê, ¿e z ca³¹ pewnoœci¹ nie. Dziê-
kujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Teraz przemówi Adam Wasiak. Proszê.

Senator Adam Wasiak

Dziêkujê za udzielenie mi g³osu.
Wysoki Marsza³ku! Wysoka Izbo! Drodzy Sena-

torowie!
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Pan minister stwierdzi³, ¿e powinniœmy siê
wzorowaæ na takich krajach, jak Luksemburg czy
Szwajcaria. Otó¿, moim zdaniem, nie powinniœ-
my, poniewa¿ coœ nas od tych krajów odró¿nia.
Odró¿nia nas to, ¿e jesteœmy jeszcze s³abym kra-
jem z m³od¹ demokracj¹, ze s³ab¹ administracj¹.

Teraz nale¿y sobie zadaæ pytanie, dlaczego
w USA i Niemczech nie ma obowi¹zkowych wybo-
rów, a jest wy¿sza frekwencja wyborcza ni¿ na
przyk³ad w Grecji. Moja ciocia jest obywatelk¹
Grecji. Tam wybory to jest drugorzêdna sprawa.
Idzie siê, g³osuje, czêsto wypisuje siê g³upoty na
kartce. Tam frekwencja jest naprawdê niska.
Frekwencja nie jest odzwierciedleniem postawy
obywatelskiej. Powinniœmy najpierw zacz¹æ edu-
kowaæ m³odzie¿, m³odych ludzi, a przede wszyst-
kim niech politycy zaczn¹ od siebie. Bo tym siê
ró¿nimy od innych krajów, ¿e w Niemczech,
w USA polityk pokazuje, ¿e mo¿na na niego oddaæ
g³os. Staje przed ludŸmi i mówi – tak, warto na
mnie zag³osowaæ, bo ja coœ zmieniê, coœ poka¿ê.
U nas nie ma tego. Jest szereg obietnic i potem
nic. Po co wiêc obywatel ma iœæ na wybory? Zadajê
sobie pytanie. To jest problem. Najpierw edukacja
i zmienienie naszej sztuki politycznej, a dopiero
potem mo¿emy siê zastanowiæ nad obowi¹zkowy-
mi wyborami. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Teraz przemówi pan senator Arkadiusz Szajno,

a jako nastêpny wyst¹pi pan senator Wojciech
Baran. Proszê siê przygotowaæ.

Senator Arkadiusz Szajno

Drogi Marsza³ku! Senatorowie!
Frekwencja w Polsce jest na bardzo niskim po-

ziomie. Nale¿y siê wiêc zastanowiæ dlaczego. Przy-
czyn jest wiele. Na przyk³ad ludzie mog¹ byæ znu-
dzeni obecn¹ sytuacj¹ polityczn¹ przez ci¹g³e
konflikty na linii rz¹d – prezydent. Niestety, pol-
skim obywatelom równie¿ nie chce siê iœæ do urn
zag³osowaæ, dlatego nie mo¿emy ich zniechêcaæ.
Trzeba ich zachêcaæ do tego, aby brali czynny
udzia³ w wyborach.

Postaram siê przedstawiæ w czterech pun-
ktach, jak to mo¿na zmieniæ.

Po pierwsze, nale¿y wprowadziæ zmiany w obo-
wi¹zuj¹cej ordynacji wyborczej poprzez wprowa-
dzenie zapisu dotycz¹cego koniecznoœci przed-
stawiania konkretnych i udokumentowanych da-
nych dotycz¹cych kandydata bior¹cego udzia³
w wyborach. Wiele osób na pytanie, na kogo g³o-
sowa³o, odpowiada, ¿e nie ma pojêcia, poniewa¿
nie wiem, kim jest dany kandydat, albo nie g³oso-

wa³o. Dlatego na obwieszczeniach Pañstwowej
Komisji Wyborczej powinny znaleŸæ siê informa-
cje wa¿ne. Jedynie w wyborach na prezydenta RP
podaje siê pe³ne dane o kandydacie.

Po drugie, bardzo czêsto osoby niepe³nospra-
wne nie maj¹ najmniejszej szansy na to, aby
wzi¹æ udzia³ w wyborach. Wp³ywa na to wiele
czynników: bariery architektoniczne, problemy
z komunikacj¹ lub jej niedostosowanie. Dlatego
nale¿y zastosowaæ g³osowanie przez internet czy
poprzez pe³nomocnika. Wed³ug mnie to jest bar-
dzo trafne rozwi¹zanie.

Po trzecie, z danych MSZ wynika, ¿e Polaków
¿yj¹cych poza granicami naszego kraju jest oko³o
piêtnaœcie, siedemnaœcie milionów. Ich udzia³
w wyborach jest bardzo ograniczony. Dojazd do
lokalu wyborczego po³o¿onego czêsto kilkaset ki-
lometrów od miejsca zamieszkania zapewne wie-
lu z nich zniechêca. Umo¿liwienie takim osobom
g³osowania listownego przyczyni³oby siê do zna-
cznego wzrostu frekwencji wyborczej.

Po czwarte, spo³eczeñstwo musi siê nauczyæ
pewnych zachowañ i postaw obywatelskich, a siê
ich uczyæ najlepiej, jak wiemy, maj¹c kilkanaœcie
lat. Od czasu do czasu media pokazuj¹ szko³y,
gdzie m³odzie¿ wybiera³a swoich przedstawicieli
do Sejmu, Senatu czy Parlamentu Europejskiego.
To s¹ bardzo sporadyczne przypadki.

Moi drodzy! Na zakoñczenie mojego przemó-
wienia pragnê zacytowaæ s³owa polskiego poety
[red. – Adama Mickiewicza], ¿e je¿eli przyjmiemy
tê ustawê, to: „Nasz naród jak lawa, Z wierzchu
zimna i twarda, sucha i plugawa; Lecz wewnêtrz-
nego ognia sto lat nie wyziêbi, Plwajmy na tê sko-
rupê i zst¹pmy do g³êbi”.

Drodzy Senatorowie! Lawê mo¿emy t³umaczyæ
jako w³adzê, która narzuca nam w tym przypadku
swoje zdanie, rani demokracjê, a my jako ten we-
wnêtrzny ogieñ mo¿emy zapobiec tej tragedii, od-
rzucaj¹c tê ustawê.

Przypomnê s³owa wypowiedziane 20 stycznia
1961 r. przez trzydziestego pi¹tego prezydenta
USA Johna Kennedy’ego: „nie pytaj, co twój kraj
mo¿e zrobiæ dla ciebie, zapytaj, co ty mo¿esz zro-
biæ dla swojego kraju”. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Zapraszam pana senatora Wojciecha Barana.

Jako kolejny przemówi pan senator Kajetan Su-
checki. Proszê siê przygotowaæ.

Senator Wojciech Baran

Szanowny Panie Marsza³ku! Wysoki Senacie!
Myœlê, ¿e muszê podziêkowaæ w imieniu nas

wszystkich tym, którzy nam przypomnieli o histo-
rii polskiego parlamentaryzmu, a tak¿e zrobili
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nam krótk¹ lekcjê literatury polskiej. Dziêkujê,
Drodzy Pañstwo.

Na pocz¹tku te¿ chcia³em siê odnieœæ do s³ów
pana ministra, który przedstawi³ nam bardzo
czarny scenariusz, ¿e naszym krajem mog¹ za-
cz¹æ rz¹dziæ partie populistyczne i na razie bardzo
ma³o znacz¹ce. Myœlê, ¿e jest to przesada. Do tej
pory, kiedy nie mieliœmy obowi¹zku g³osowania,
do takich rzeczy jeszcze nie dosz³o. Owszem, ma³e
partie wchodzi³y do parlamentu, ale to nie one
gra³y pierwsze skrzypce w rz¹dach nasz¹ ojczyz-
n¹. To na pewno jest wizja przesadzona.

Pan minister tak¿e powiedzia³, ¿e op³ata, któr¹
nale¿a³oby uiœciæ za brak uczestnictwa w wybo-
rach, wynosi³aby 10 z³ lub by³aby to jakaœ symbo-
liczna suma. Je¿eli to ma byæ tylko symboliczny
gest i sama zmiana konstytucji ma byæ tylko sym-
boliczna, to wydaje mi siê, ¿e to nie ma sensu.
Zmienianie najwa¿niejszej ustawy w pañstwie
tylko dlatego, ¿eby stworzyæ jakiœ symbol, tylko
dlatego, ¿eby robiæ show? Zmiana konstytucji nie
temu ma s³u¿yæ.

Drodzy Pañstwo! Jestem jak najbardziej za
wprowadzaniem op³aty absencyjnej, ale myœlê, ¿e
trzeba to wszystko przedstawiæ w trochê innym
œwietle. Obradujemy dzisiaj nad zmian¹ konsty-
tucji, a nie nad zmianami szczegó³owymi, takimi
jak wprowadzenie okreœlonej op³aty. Zmiana kon-
stytucji, moim zdaniem, jest potrzebna. Co praw-
da jej niewprowadzenie nie spowoduje tak czar-
nych scenariuszy, o jakich s³yszeliœmy z ust pana
ministra, ale i tak jest potrzebne.

Na pewno trzeba bêdzie porozmawiaæ o szczegó-
³owych rozwi¹zaniach, to znaczy chocia¿by o op³a-
cie absencyjnej. Je¿eli bêdzie ona wynosiæ 10 z³, to
ludzie nadal nie poczuj¹ siê bardziej odpowiedzial-
ni i mimo tej op³aty nie rusz¹ siê ze swoich domów
do urn wyborczych, bo dla 10 z³ nie bêdzie im siê po
prostu chcia³o. S¹dzê, drodzy pañstwo, ¿e po
ewentualnym przyjêciu tej zmiany konstytucji
trzeba by by³o porozmawiaæ o szczegó³owych roz-
wi¹zaniach, które na pewno musz¹ siê ró¿niæ od
tych, które na razie prezydent nam proponuje.

Drodzy Pañstwo! Wprowadzenie op³aty w sym-
bolicznej wysokoœci 10 z³ bêdzie kolejnym mar-
twym przepisem, bo on nie bêdzie siê liczy³ i nic
nowego nie wprowadzi. Jednak¿e sama zmiana
konstytucji i samo wprowadzenie obowi¹zkowych
wyborów jest konieczne. Za tym siê opowiadam.
Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy.
Teraz przemówi pan senator Kajetan Suchecki

a jako kolejny przygotowuje siê pan senator Ja-
kub Nalepka.

Senator Kajetan Suchecki

Dziêkujê serdecznie.
Panie Marsza³ku! Drodzy Panie i Panowie Se-

natorowie!
Bardzo ¿a³ujê, ¿e Komisja Ustawodawcza, któ-

rej zreszt¹ mia³em zaszczyt byæ przewodni-
cz¹cym, rekomendowa³a odrzucenie ustawy
o wprowadzeniu obowi¹zku g³osowania w wybo-
rach oraz referendach.

Takie rozwi¹zanie nie tylko zwiêkszy³oby frek-
wencjê wyborcz¹, ale tak¿e pozwoli³oby wielu oby-
watelom zaj¹æ swoje stanowisko w polityce, po-
niewa¿ je¿eli cz³owiek jest przymuszony do czegoœ
– nie da siê ukryæ, ¿e by³oby to pewne przymusze-
nie – wtedy zaczyna siê te¿ tym interesowaæ. Oczy-
wiœcie nie wszyscy, ale jest to tak¿e forma eduka-
cji obywatelskiej.

Wracaj¹c do op³aty absencyjnej, jestem zwo-
lennikiem wiêkszej kary. W swojej pracy napisa-
³em, aby to by³a kara zamykaj¹ca siê w przedziale
od 30 do 100 z³. Tego pan minister nie powiedzia³,
ale podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej
mówi³ o tym, i¿ œrodki z op³aty absencyjnej mia³y-
by pójœæ na organizacje po¿ytku publicznego.
Tak¿e o tym myœla³em, myœla³em o fundacji, która
dzia³a³aby przy jakiejœ instytucji pañstwowej, aby
ograniczyæ koszty dzia³ania tej instytucji. Ta fun-
dacja mog³aby siê zajmowaæ pomoc¹ stypendial-
n¹ dla zdolnej m³odzie¿y czy pomoc¹ dla rodzin
najubo¿szych. Takie rozwi¹zanie, aby te pie-
ni¹dze sz³y na organizacje po¿ytku publicznego
i ¿eby dzia³ania podjête dziêki tym pieni¹dzom
rzeczywiœcie by³y widoczne, mog³oby spowodo-
waæ wzrost poparcia dla tej ustawy w spo³eczeñ-
stwie, a tak¿e w mediach, które s¹ tak zwan¹
czwart¹ w³adz¹ i tak naprawdê wp³ywaj¹ na na-
stoje spo³eczne. Stanowisko, które zaprezentowa-
³yby media, tak naprawdê du¿a czêœæ spo³eczeñ-
stwa uzna³aby za swoje stanowisko.

Jednoczeœnie chcia³bym powiedzieæ do prze-
ciwników tej ustawy, ¿e mo¿e w³aœnie ma³a san-
kcja – nie wiêksza, jak¹ ja proponujê, ale mo¿e ta
ma³a sankcja – by³aby dobra z tego powodu, i¿ by-
³aby tylko symboliczna. By³aby zmiana w konsty-
tucji, ale ustawa nie poci¹ga³aby ¿adnej sankcji.
W konstytucji móg³by byæ wpisany obowi¹zek
udzia³u w wyborach. Niejedno prawo w Polsce jest
tak naprawdê bez sankcji.

Pozwolê sobie zacytowaæ art. 4 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej: „W³adza zwierzchnia
w Rzeczypospolitej Polskiej nale¿y do Narodu”.
Czyli ju¿ czytaj¹c ten artyku³, tak naprawdê mo-
¿emy odnieœæ wra¿enie, ¿e uczestnictwa w wybo-
rach wymaga od nas konstytucja, mimo ¿e nie jest
to powiedziane wprost. Art. 82 konstytucji mówi,
i¿ „Obowi¹zkiem obywatela polskiego jest wier-
noœæ Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dob-
ro wspólne.”. Pójœcie na wybory jest trosk¹ o dob-
ro wspólne. O tym trzeba pamiêtaæ.
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Chcia³bym siê te¿ odnieœæ do wyst¹pienia pana
senatora Tomasza Piotrowskiego, który mówi, i¿
je¿eli ktoœ nie uznaje wyborów jako formy sprawo-
wania w³adzy, nie czuje siê zobowi¹zany do ucze-
stnictwa w wyborach. Ponownie odniosê siê do
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, do art. 85
mówi¹cego, i¿ „Obowi¹zkiem obywatela polskiego
jest obrona Ojczyzny.”. Ktoœ powie, ¿e jest pacyfi-
st¹. On i tak ma obowi¹zek tej ojczyzny broniæ,
w ten czy inny sposób. Dlatego nie mo¿na mówiæ,
i¿ dlatego, ¿e ja mam takie pogl¹dy, to nie bêdê
uczestniczy³ w wyborach, nie pójdê zag³osowaæ,
bo na przyk³ad tego nie uznajê.

Jeszcze jedno. Kiedy, ju¿ po wyborach do Sena-
tu M³odych Senatorów, prowadzi³em debatê
z moimi rówieœnikami, by³em (muszê przyznaæ)
mile zaskoczony, bo oko³o po³owa uczestników
opowiedzia³a siê za wprowadzeniem obowi¹zku
g³osowania, mimo ¿e s¹ to ludzie m³odzi, czyli
w przedziale wiekowym, w którym jest najmniej-
sza frekwencja wyborcza.

Mam œwiadomoœæ, i¿ ta ustawa nie zostanie
dzisiaj przyjêta przez Senat, jednak proszê wszys-
tkich zwolenników tej ustawy, aby zag³osowali
zgodnie z w³asnym sumieniem, ¿eby ten g³os by³
jakoœ s³yszalny. Apelujê o poparcie ustawy
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Teraz przemówi pan senator Jakub Nalepka,

a przygotowuje siê pan senator Wojciech Dobro-
wolski.

Senator Jakub Nalepka

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
S³uchaj¹c wyst¹pieñ moich szacownych kole-

gów, odnoszê wra¿enie, ¿e ucieka nam w pewien
sposób meritum ca³ej sprawy. Poprzednie wy-
st¹pienia, jedno dramatyczne, jedno nieco poety-
czne, wszystkie traktuj¹ o tym samym: zmieniaæ
konstytucjê czy jej nie zmieniaæ. Zastanówmy siê
mo¿e jednak nad problemem, jakim jest niska
frekwencja wyborcza w Polsce. Co powoduje, ¿e
mamy tak nisk¹ frekwencjê? Czy przypadkiem
pan minister, proponuj¹c nam dzisiaj zmianê kon-
stytucji, nie próbuje tylko, u¿ywaj¹c kolokwialne-
go okreœlenia, zamiataæ problemu pod dywan?

Otó¿ klasa polityczna, co pokazuj¹ sonda¿e,
cieszy siê bardzo ma³ym poparciem spo³ecznym.
Uwa¿am, ¿e zamiast zmieniaæ konstytucjê i wpro-
wadzaæ przymus g³osowania, moglibyœmy wpro-
wadziæ na przyk³ad procedurê recall, to znaczy
odwo³ywania polityków, którzy nie spe³nili na-

szych oczekiwañ. Uwa¿am, ¿e frekwencja wybor-
cza mog³aby wtedy bardzo znacz¹co wzrosn¹æ.

Osobiœcie jestem zwolennikiem demokracji
uczestnicz¹cej, to znaczy takiej, w której obywa-
tele mog¹ najpe³niej wyra¿aæ swoje pogl¹dy, mog¹
najpe³niej uczestniczyæ w modelu sprawowania
w³adzy. Poza tym nie zmienia³bym konstytucji,
postawi³bym na edukacjê, przede wszystkim na
edukacjê obywatelsk¹ i budowanie w Polsce sil-
nego spo³eczeñstwa obywatelskiego, spo³eczeñ-
stwa o postawach daj¹cych fundament dla zbu-
dowania silnie legitymizuj¹cej siê w³adzy parla-
mentarnej potem w Sejmie.

Nakoniecpodamcytatápropospoprzednichwy-
st¹pieñ: „Filozofowie rozmaicie tylko interpretowali
œwiat; idzie jednak o to, ¿eby go zmieniæ.”. Wiêc mo-
¿enie zajmujmysiê tym, jakproblemza³agodziæ, za-
jmijmy siê sednem problemu. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
O zabranie g³osu proszê pana senatora Wojcie-

cha Dobrowolskiego, a przygotowuje siê pan se-
nator Piotr Olearczyk.

Senator Wojciech Dobrowolski

Szanowni Pañstwo! Chcia³bym tylko zwróciæ
uwagê na wypowiedŸ pana ministra Krzysztofa
Kwiatkowskiego, a dok³adnie na trzy rzeczy.

Us³yszeliœmy, ¿e niezmienianie konstytucji,
czyli pozostanie przy takim systemie, jaki jest
obecnie, spowoduje, ¿e dojd¹ do w³adzy partie po-
pulistyczne. Moim zdaniem, je¿eli dzisiejszym
g³osowaniem wprowadzimy do konstytucji dys-
kutowan¹ zmianê, to bêdziemy mogli zauwa¿yæ
zmiany wrêcz odwrotne, to znaczy do urn pójd¹
ludzie, którzy wybrali brak udzia³u w g³osowaniu.
Ich postawa mo¿e wynikaæ z tego, ¿e po prostu nie
interesuj¹ siê polityk¹, ale podejrzewam, ¿e w
wiêkszoœci decyduje o tym brak jakiejœ œwiado-
moœci politycznej. Je¿eli ci ludzie pójd¹ do urn
i zag³osuj¹, a bêdzie to przecie¿ po³owa uprawnio-
nych do g³osowania Polaków, to mog¹ oni w³aœnie
wybraæ jakieœ partie buntu. Tak naprawdê ta
ustawa jest bardzo niebezpieczn¹ ustaw¹. Ona
mo¿e spowodowaæ komplikacje.

Kolejn¹ rzecz¹, któr¹ tutaj wszyscy poruszali,
to ogólnie sprawa s³usznoœci zmiany konstytucji.
Wydaje mi siê, ¿e Polska jest zbyt m³odym naro-
dem. U nas demokracja trwa dwadzieœcia lat, od
1989 r. Nie wiem, jakim prawem ustawodawca
chce zmieniaæ konstytucjê, kiedy w wolnej Polsce
wybory odby³y siê dopiero szeœæ razy. W Polsce
spo³eczeñstwo jest, jakie jest, jest nastawione ne-
gatywnie do strefy politycznej. Tak naprawdê
brak wyboru jest równie¿ wyborem. Je¿eli nie
chcemy iœæ do urn, nie musimy tego robiæ i póŸniej
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mo¿emy ponieœæ konsekwencje tego jako wybor-
ca. Nie poszliœmy do urn, nie zag³osowaliœmy na
danego kandydata, wiêc póŸniej tylko do siebie
mo¿emy mieæ pretensje. W przeciwieñstwie do
pana ministra wierzê w ludzi i myœlê, ¿e naród pol-
ski mo¿e siê czegoœ nauczyæ. Nie wybra³ w 2005 r.
Ÿle, ludzie narzekali, by³o mnóstwo buntów i pro-
testów. Jak widaæ, póŸniej zmienili preferencje
wyborcze, teraz kto inny jest u w³adzy. Mam na-
dziejê, ¿e wraz z ka¿dymi nastêpnymi wyborami
bêdzie inaczej, frekwencja wyborcza bêdzie ros³a.

Jeszcze jedna sprawa, tu siê odniosê do po-
przednich wypowiedzi. Wszyscy mówili, ¿e za-
miast zmiany konstytucji, nak³adania obowi¹zku
zrobiliby coœ, aby kszta³ciæ obywateli i spo³eczeñ-
stwo. Chcia³bym w koñcu us³yszeæ jeden konkret,
co to znaczy kszta³ciæ obywateli. Niech powiedz¹,
jaka to bêdzie droga, bo tak naprawdê jest ona
trudna. Moim zdaniem, jest tak samo trudna, jak
na³o¿enie nakazu uczestnictwa w wyborach, do
którego odrzucenia zachêcam. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Teraz zapraszam pana senatora Piotra Olearczy-

ka, a przygotowuje siê pan senator Karol Bodora.

Senator Piotr Olearczyk

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Obawiam siê, ¿e niska kara mo¿e nie wp³yn¹æ

na zwiêkszenie frekwencji wyborczej. Co wiêcej,
uwa¿am, ¿e je¿eli kara by³aby niska, to zosta³aby
ona przez obywateli zlekcewa¿ona. Mog³aby po-
dzieliæ los abonamentu telewizyjnego, którego
œci¹galnoœæ, jaka jest, dobrze wiemy.

Stoimy przed dylematem: czy te niewielkie kary
œci¹gaæ czy te¿ nie. Je¿eli zdecydujemy siê na ich
œci¹ganie, trzeba uruchomiæ skomplikowan¹ pro-
cedurê biurokratyczn¹, która, moim zdaniem, jest
niewspó³miernadokorzyœci z tegop³yn¹cych.Je¿eli
natomiast zdecydujemy siê pozostawiæ symbolicz-
ny zapis, jak mówi³ pan minister, wtedy mo¿e dojœæ
do lekcewa¿enia tego prawa i w konsekwencji do
podwa¿enia autorytetu pañstwa. Bo co to jest za
pañstwo, które tworzy prawo, a potem nie ka¿e go
przestrzegaæ. Dlatego proszê was, Panie i Panowie
Senatorowie, oodrzucenie tegoprojektu.Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Zapraszam do wyg³oszenia swojej opinii pana

senatora Karola Badorê, a przygotowuje siê pan
senator Pawe³ Makowski.

Senator Karol Bodora

Panie Marsza³ku! Kole¿anki i Koledzy Senato-
rowie!

Niemi³o s³yszeæ z ust reprezentanta prezyden-
ta, ¿e to z myœl¹ o nas, m³odych ludziach, stworzo-
no tak nieprzemyœlany projekt. Niemi³o jest s³y-
szeæ o polskim rzekomym nacjonalizmie.

Obowi¹zek wyborczy w samej swej istocie prze-
czy idei demokracji, narusza nasz¹ osobist¹ wol-
noœæ, sprowadza suwerenny naród do roli masy
zagnanej do urn. W przypadku przymusu wybor-
czego jednostka nie uto¿samia siê z ¿adn¹ parti¹,
a i tak musi porzuciæ w³asne pogl¹dy i ugi¹æ siê
przed bezlitosnym prawem. W przeciwnym razie
podlega karze niczym zwyczajny przestêpca.

Demokracja jest zdecydowanie najdoskonal-
szym ustrojem. Przymus wyborczy byæ mo¿e jest
efektem zagubienia siê niektórych demokracji,
skupienia siê na formie, nie treœci, poœwiêcenia
uwagi statystykom, wykresom, z których samych
w sobie nic nie wynika, które same w sobie nie s¹
¿adn¹ wartoœci¹. W przypadku przymusu wybor-
czego spotykamy siê z pogwa³ceniem praw oby-
watela. Gdy priorytet wysokiej frekwencji wybor-
czej osi¹ga siê przy pomocy przymusu, piêtnuje
siê postawê niezgodn¹ z ustrojowym idea³em.

W krajach, gdzie przymus taki wprowadzono,
do urn trafiaj¹ g³osy, w których napisano: nie za-
p³acê kary. W takim g³osowaniu najwa¿niejszy
jest moment odebrania karty do g³osowania. Gdy
urzêdnik z komisji wyborczej odnotuje ów fakt,
karta bez zaznaczonej opcji mo¿e trafiæ do urny.
Statystyki jasno wskazuj¹, i¿ po wprowadzeniu
obowi¹zku wyborczego drastycznie roœnie liczba
g³osów niewa¿nych. Niestety, wykresy nie powie-
dz¹ nam, ile kart zosta³o zaznaczonych na od-
czepnego, na chybi³ trafi³, bez uprzedniego prze-
czytania.

Dbanie o wysokoœæ frekwencji nie musi rów-
noczeœnie oznaczaæ prohibicji. Istnieje wiele in-
nych, lepszych sposobów zwiêkszenia frekwencji
wyborczej. Dlatego proszê Senat o odrzucenie tej
poprawki. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Teraz zapraszam pana senatora Paw³a Makow-

skiego, a przygotowuje siê pan senator Maciej
G³owacki.

Senator Pawe³ Makowski

Panie Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Polska jest m³od¹ demokracj¹, ka¿dy to twier-

dzi. To prawda, ale je¿eli nie teraz, to kiedy mamy
coœ zmieniæ. Za dziesiêæ, dwadzieœcia lat? Wtedy
te¿ w porównaniu z innymi pañstwami bêdziemy
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m³od¹ demokracj¹. Jesteœmy teraz m³od¹ demo-
kracj¹ i bêdziemy m³od¹ demokracj¹, jedn¹ z naj-
m³odszych w Europie.

Wiele osób mówi³o, ¿e symboliczna kara nic nie
zmieni. Pan minister powiedzia³, ¿e za pierwsze
i drugie nieuczestnictwo w wyborach op³ata ma
byæ symboliczna, ale za kolejnymi razami ta kara
bêdzie siê zwiêksza³a. Jak ktoœ nie odda g³osu na
przyk³ad po raz pi¹ty, to otrzyma tak wysok¹ karê,
¿e zrozumie, ¿e kolejny raz bêdzie to nieop³acalne.
Wówczas pójdzie zag³osowaæ, niewa¿nie, na kogo
zag³osuje, zag³osuje choæby na populistê. Dobrze.
Niech g³osuje. Ale bêdzie to populista wybrany
przez naród. Bêdzie to œwiadczy³o o tym, ¿e nawet
tacy ludzie mog¹ siê dostaæ do parlamentu, je¿eli
umiej¹ dobrze przedstawiæ swoje racje.

Ta ustawa mo¿e ma wiele wad i jest z³a, ale
zwiêkszenie frekwencji równa siê tak¿e zwiêksze-
niu œwiadomoœci obywatelskiej narodu, nas
wszystkich. Nawet je¿eli ta ustawa zostanie od-
rzucona, co jest mo¿liwe, i tak my, którzy chcemy
j¹ przyj¹æ, ju¿ powinniœmy siê czuæ wygranymi,
poniewa¿ zaczêliœmy o niej dyskusjê. Ta dyskusja
wœród m³odych ludzi bêdzie mia³a swój oddŸwiêk
równie¿ w mediach, co przyczyni siê do wzrostu
œwiadomoœci obywatelskiej.

By³a te¿ mowa o wybieraniu mniejszego z³a. Nie
masz na kogo g³osowaæ, to g³osuj na mniejsze z³o.
Nie uwa¿am tego za s³uszne. Jestem raczej za
tym, ¿eby w tych wyborach nie zag³osowaæ, ale na
nastêpne wybory stworzyæ w³asn¹ partiê, posta-
raæ siê, abyœmy by³o na kogo zag³osowaæ. Je¿eli
nie my, to kto to zrobi?

M³odzi ludzie powinni uczyæ siê i przyjmowaæ,
¿e demokracja jest wa¿na, a obowi¹zek g³osowa-
nia jest najwa¿niejszy dla nas wszystkich. Proszê
wiêc wszystkich tutaj zebranych senatorów
o przyjêcie tej ustawy, poniewa¿ ta ustawa zape-
wni nam wy¿sz¹ frekwencjê i wiêksz¹ œwiado-
moœæ obywatelsk¹. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Macieja G³owackie-

go, a przygotowuje siê pan senator Dawid Siedzik.

Senator Maciej G³owacki

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zastanawiamy siê dzisiaj nad zmian¹ konsty-

tucji. Myœlimy, czy taka zmiana jest potrzebna,
czy nie ma innego rozwi¹zania, które w mniej-
szym stopniu narusza³oby swobodê obywatelsk¹.
Jako ¿e sprawa nam siê tu bardzo skomplikowa-
³a, to jest emocjonuj¹cy temat, ja przedstawiê mo-
¿e ten problem z nieco innej perspektywy.

Jak koledzy ju¿ wielokrotnie zauwa¿ali, jesteœ-
my m³od¹ demokracj¹ i jak dzieci uczymy siê jej,
dlatego te¿ potrzebujemy pewnych wzorców i pe-
wnych przyk³adów, które dadz¹ nam sami polity-
cy, jako ¿e w naszym kraju s¹ traktowani jak ro-
dzice i ingeruj¹ w nasz rozwój i w nasze ¿ycie.
Dziecko nie zawsze wie, co jest dla niego dobre,
i nie zawsze dokonuje s³usznych wyborów, ale ro-
dzic mo¿e albo je karaæ, albo uczyæ. Nie wiem, czy
kara jest dobrym rozwi¹zaniem.

W naszym przypadku myœlê, ¿e zosta³a zabu-
rzona pewna relacja na linii polityk – wyborca. Nie
wiem, jak mo¿na nazwaæ to, ¿e politycy traktuj¹
nas jak klientów, a programy wyborcze jak towar,
który mo¿emy kupiæ lub nie. Dzisiaj to od nas za-
le¿y, czy przyjmuj¹c tê ustawê, do³¹czymy do gro-
na tych klientów i bêdziemy w³aœnie tak traktowa-
ni, czy z kolei odrzucimy tê ustawê i zmusimy poli-
tyków do dzia³añ i do wiêkszej pracy nad tym, ¿e-
by ludzie chcieli na nich g³osowaæ. To wszystko.
Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
O zabranie g³osu proszê pana senatora Dawida

Siedzika. Po nim wyst¹pi pan senator Tomasz
Ni¿ankowski.

Senator Dawid Siedzik

Przed wyst¹pieniem pana ministra by³em
skrajnym przeciwnikiem wprowadzenia obowi¹z-
kowych wyborów, ale muszê przyznaæ tu przed
wami, ¿e moim zdaniem, jest to droga poœrednia.
Mamy wyœrodkowanie swego rodzaju miêdzy jed-
n¹ opcj¹ a drug¹. Tak¿e to przyznajê na samym
pocz¹tku.

Przechodz¹c dalej. Jeden z panów senatorów,
z moich przedmówców pyta³ o konkrety. Proszê
bardzo, ja chcê podaæ konkrety. Szko³a jest naj-
lepszym miejscem na edukacjê. Pozwólmy decy-
dowaæ m³odym. Organizujmy wybory. Wczeœniej
mówi³em o tym na komisji, powtórzê to po raz ko-
lejny. Organizujmy dla uczniów referendum,
w którym pytamy ich na przyk³ad o to, jaki kolor
maj¹ mieæ œciany w szkole. Wybieraj¹c, zobacz¹
oni, ¿e ich g³os coœ znaczy. Oddaj¹c g³os, bêd¹ oni
mieli œwiadomoœæ tego, ¿e ich g³os jest wa¿ny.
Dziêki wyborom uœwiadomi¹ sobie to.

Poprzez uczestnictwo w kolejnych wyborach,
podejmowanie kolejnych decyzji, uczymy siê de-
mokracji i przyzwyczajamy siê do niej. Mówimy,
¿e jesteœmy m³od¹ demokracj¹. To jest bardzo wy-
œwiechtane i puste has³o. Skoro jesteœmy m³od¹
demokracj¹, to uczmy siê od podstaw, od pozyty-
wistycznych podstaw. Zaczynajmy tam, gdzie
naj³atwiej jest edukowaæ, a w szkole jest zdecydo-
wanie naj³atwiej.
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Podam przyk³ad Stanów Zjednoczonych. Pod-
czas zawodów sportowych, igrzysk olimpijskich
czy mistrzostw œwiata niejednokrotnie mo¿na us-
³yszeæ „God Bless America”. Tam w ka¿dym mie-
szkaniu, na ka¿dym domu jest flaga, tam jest du-
ma z w³asnego narodu, tam siê tego uczy w szko-
³ach.

U nas tego nie ma. Moim zdaniem, w³aœnie tu
mamy najwiêksze rezerwy. Tam siê uczy patrio-
tyzmu, dziesiêciolatek z dum¹ mówi, ¿e jest Ame-
rykaninem. Tam ka¿dy jest dumny ze swojej to¿-
samoœci narodowej i ka¿dy staje przy swojej fla-
dze, z dum¹ j¹ pokazuje. U nas tego nie ma.

Kolejna sprawa. Wa¿ne s¹ takie programy, jak
ten zorganizowany przez Centrum Edukacji Oby-
watelskiej i Kancelariê Senatu, w którym ucze-
stniczymy, poznajemy kulisy pracy senatora. Je-
stem tym zainteresowany. Naprawdê widzê, co tu
siê dzieje. Mogê swobodnie chodziæ po parlamen-
cie, widzê polityków, jestem zachwycony. To mnie
ciekawi. Pobudza mnie do dzia³ania. S³uchajmy
m³odych, w m³odych jest potencja³, jak widzimy
tutaj na przyk³adzie naszej setki m³odych senato-
rów. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Tomasza Ni¿ankow-

skiego. Po nim wyst¹pi pan senator Robert Maty-
szczak.

Senator Tomasz Ni¿ankowski

Drogi Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Tymi niewielkimi op³atami nie wyrz¹dzimy ni-

komu krzywdy. To ma byæ po prostu symbol i po-
moc w rozumieniu wa¿noœci g³osu ka¿dego oby-
watela oraz stworzenie trendu uczestnictwa
w wyborach. Jestem za. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Zapraszam pana senatora Roberta Matyszcza-

ka. Po nim przemówi pan senator Przemys³aw
Twardziak.

Senator Robert Matyszczak

Dzieñ dobry.
Szanowny Marsza³ku! Drodzy Koledzy!
Pisz¹c pracê zwi¹zan¹ z tym projektem, kiero-

wa³em siê myœl¹, aby obywatele ponosili karê za
niestawienie siê na wyborach. Poprzez rozmowy
miêdzy nami, nasze wspólne debaty zmieni³em

stanowisko w tej sprawie. Nie chcemy przecie¿,
aby w³adzê rz¹dow¹ pe³ni³y partie b¹dŸ poszcze-
gólni jej kandydaci, którzy zostali wybrani przez
przypadkowy g³os obywatela. Chcemy jednak,
aby g³os by³ oddany œwiadomie i rzetelnie, a nie
pod wp³ywem presji kary czy te¿ przymusu. Za-
tem jestem zdecydowanie na nie, poniewa¿ za-
miast karaæ obywateli spróbujmy ich zachêcaæ.
Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Proszê teraz o zabranie g³osu pana senatora

Przemys³awa Twardziaka. Natomiast przygoto-
wuje siê pan senator £ukasz Dziel.

Senator Przemys³aw Twardziak

Panie Marsza³ku! Szanowni Pañstwo!
Na pocz¹tku chcia³em nawi¹zaæ do pierwszej

wypowiedzi w naszej dyskusji, wypowiedzi pana
senatora Tomasza Piotrowskiego. Chcia³bym po
prostu zaznaczyæ, ¿e demokracja jako system nie
jest mo¿e idealna, ale ktoœ m¹dry kiedyœ powie-
dzia³, ¿e nikt jeszcze na œwiecie lepszego systemu
nie wymyœli³. Tego musimy siê trzymaæ.

Naszym zadaniem jako spo³eczeñstwa obywa-
telskiego, a przede wszystkim zadaniem pos³ów
i senatorów jest to, aby ten system ulepszaæ, aby
on by³ jak najbardziej bliski idea³owi. W³aœnie na
tym powinni siê skupiæ pos³owie i senatorowie.

Chcia³bym nawi¹zaæ do samej sprawy g³oso-
wania obowi¹zkowego czy te¿ nie. Przychodzi-
³em tutaj z postanowieniem, z g³osem jak naj-
bardziej przeciw. Dlaczego mamy p³aciæ, dlacze-
go to ma byæ obowi¹zek, dlaczego mamy byæ do
tego zmuszani? Mo¿e by³em trochê naiwny,
s¹dz¹c, ¿e to bêdzie tylko obowi¹zek wyborczy
i op³ata za jego niewykonanie. Pan minister, co
mi siê bardzo podoba³o, przedstawi³ merytory-
czny projekt. Nie zgodzê siê z moim przedmów-
c¹, który powiedzia³, ¿e ten projekt jest nieprzy-
gotowany. Ten projekt jest jak najbardziej przy-
gotowany i jak najbardziej zmierzaj¹cy ku
spe³nieniu potrzeby obywateli poprzez wprowa-
dzenie g³osowania przez internet, przez pe³no-
mocników, za poœrednictwem poczty czy po-
przez dwudniowe g³osowanie.

P³atnoœæ, kara, op³ata absencyjna nie jest op-
³at¹ wysok¹, tylko jest op³at¹ minimaln¹, co
udowadnia tezê, ¿e nie o to chodzi, aby karaæ,
nie o to chodzi, aby zmusiæ do uczestnictwa
w wyborach, ale chodzi przede wszystkim o to,
aby zachêciæ do aktywnego udzia³u w ¿yciu pub-
licznym, interesowania siê swoim krajem. Dziê-
kujê bardzo. Jestem za przyjêciem zmian w kon-
stytucji.
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Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Teraz zapraszam pana senatora £ukasza Dzie-

la, a przygotowuje siê do wyst¹pienia pan senator
Marcin Kamiñski.

Senator £ukasz Dziel

Szanowny Marsza³ku! Wysoka Izbo!
Przyje¿d¿aj¹c tutaj, zastanawia³em siê, po co

tak w³aœciwie nam kara czy tak zwana op³ata
absencyjna. Do momentu rozpoczêcia pisania
pracy na ten temat by³em za wprowadzeniem
obowi¹zkowego g³osowania. Wówczas jednak
zrozumia³em, ¿e nie ma takiej mo¿liwoœci, nie
o chodzi. Nale¿y edukowaæ, a nie kazaæ ludziom
uiszczaæ jakieœ op³aty, zw³aszcza jeœli ta kara
ma wynosiæ od 5 do 10 z³. W swojej pracy napisa-
³em, ¿e uwa¿am, ¿e powinna to byæ kara w wyso-
koœci 50 z³. Natomiast pomyœlmy, kto tak¹ za-
p³aci. Na pewno nie ci, którzy nie maj¹ dowodów
osobistych. Poza tym, czy bêdziemy siê ci¹gaæ
po s¹dach i uczestniczyæ w d³ugo trwaj¹cych
procesach. Przecie¿ nie o to chodzi.

Nawi¹zuj¹c do w¹tku, aby wprowadziæ g³oso-
wanie na przyk³ad przez internet, chcia³bym za-
pytaæ, czy istnieje mo¿liwoœæ, ¿e strona interneto-
wa, za poœrednictwem której bêdzie siê to odby-
waæ, zostanie tak skonstruowana, ¿e nikt siê na
ni¹ nie w³amie. Nie wierzê w to. Jest tylu hakerów,
¿e wybory mog¹ zostaæ sfa³szowane. Mo¿e jeszcze
umo¿liwimy op³aty przez telefon komórkowy?
Wyœlemy SMS-a, 9 z³ plus VAT, a w nagrodzê, co?
Dostaniemy wyniki wyborów, ¿eby byæ poinfor-
mowani? Nie o to chodzi. Je¿eli ju¿, to uwa¿am, ¿e
nale¿y ewentualnie wprowadziæ g³osowanie drog¹
pocztow¹, bo zak³adam, ¿e jest mniejsza mo¿li-
woœæ sfa³szowania takiego g³osu.

Wracaj¹c do edukacji, chcia³bym powiedzieæ,
¿e w Polsce istnieje zakaz wieszania flag przed do-
mem w dni inne ni¿ œwiêta. Poza tym w USA ludzie
s¹ inaczej wychowani. Nale¿y w³aœnie postawiæ
na edukacjê i jak najwiêksze nak³ady finansowe
w³aœnie na ni¹ przeznaczaæ.

Koñcz¹c, chcia³bym przypomnieæ s³owa Stani-
s³awa Wyspiañskiego: „A to Polska w³aœnie” i sta-
nowczo proszê o odrzucenie tej ustawy. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Zosta³y dwie osoby, które tutaj zaznaczy³y

chêæ wziêcia udzia³u w dyskusji. Pamiêtam, ¿e
obiecywa³y, ¿e bêd¹ mówi³y krótko. Zapraszam
pana senatora Marcina Kamiñskiego. Po nim wy-
st¹pi ostatni mówca, pan senator Dorian Ma-
sznic.

Senator Marcin Kamiñski

Panie Marsza³ku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chcia³em nawi¹zaæ do bardzo ³adnej reklamy

pana ministra. U¿y³em s³owa „reklama”, ponie-
wa¿ reklama ma na celu przyci¹gn¹æ odbiorcê,
w tym przypadku zachêciæ do zaakceptowania
ustawy. W reklamie s¹ stosowane pewne chwy-
ty. W tym przypadku zosta³ u¿yte has³a: „powo-
dzenie dla narodu”, „szansa dla Polski”, „dobro
Polski”. S¹dzê, ¿e wszyscy tu zebrani naród ko-
chaj¹. Te s³owa na pewno do nas dotar³y. Ale czy
zastanawialiœcie siê, jaka by³a inna przyczyna
powstania pomys³u tej ustawy? Nie chcê nicze-
go konkretnego sugerowaæ, ale jest ma³o no-
wych partii, ma³o nowych polityków. Byæ mo¿e
ta ustawa ma byæ zabezpieczeniem dla obec-
nych polityków i wyp³ywa z ich obawy utraty
stanowisk. Zawsze coœ ma wiêcej ni¿ jedn¹ przy-
czynê.

Senatorowie!
Czy chcecie, aby z ludzi myœl¹cych, czuj¹cych

uczyniæ zwyk³e maszynki do g³osowania? Nie. Tak
nie mo¿e byæ. Musimy sami decydowaæ. Jesteœmy
narodem o burzliwej historii i sami dobrze wiemy,
co jest dla nas dobre, a co nie. Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Proszê o zabranie g³osu pana senatora Doriana

Masznica.

Senator Dorian Masznic

Dzieñ dobry.
Drodzy Pañstwo!
Wszyscy pañstwo moi przedmówcy w swoich

wypowiedziach mówili o wadach przyjêcia propo-
nowanej ustawy. Chcia³bym zapytaæ, czy ta usta-
wa nie jest przywilejem dla nas Polaków? Czy nie
jest to potwierdzenie naszej polskoœci i czy ludzie,
id¹c do urn, g³osuj¹c, nie byliby bardziej zintegro-
wanym pañstwem? Dziêkujê bardzo. Jestem ab-
solutnie na tak.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Informujê, ¿e lista mówców zosta³a wyczerpa-

na, zatem zamykam dyskusjê.
Z racji tego, ¿e wiêkszoœæ g³osów w dyskusji by-

³a przeciwna przyjêciu dyskutowanej ustawy, za-
chêcam pana ministra Krzysztofa Kwiatkowskie-
go do zabrania g³osu. Czy chcia³by pan jeszcze za-
braæ g³os i krótko ustosunkowaæ siê do wyst¹pieñ
senatorów?

Widzê chêæ, zatem zapraszam serdecznie.
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Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Panie Marsza³ku! Panie, Panowie Senatorowie!
Polska demokracja ju¿ wygra³a. Wasza dysku-

sja by³a bardzo szczegó³owa, dokonaliœcie dog³êb-
nej analizy problemu, a przede wszystkim we
wszystkich waszych s³owach by³a troska – i tych
popieraj¹cych projekt, i tych bêd¹cych jemu prze-
ciwnymi. To jest najwiêksz¹ wartoœci¹, któr¹ cie-
szê siê, ¿e uda³o siê osi¹gn¹æ. Bo taka debata, jak
ta dzisiejsza, wzmacnia polsk¹ demokracjê.

Oczywiœcie, reprezentuj¹c pana prezydenta
– a przypominam, ¿e reprezentujê prezydenta igre-
kowskiego, który jest ju¿ prezydentem drug¹ ka-
dencjê i nie bêdzie wiêcej kandydowa³ – zape-
wniam was, ¿e nie kierujê siê interesem partyj-
nym, politycznym, tylko trosk¹ w³aœnie o demo-
kracjê. Uwa¿am, ¿e ten projekt jest potrzebny. Cie-
szê siê, ¿e we wszystkich g³osach, które pad³y na
tej sali, by³a ta sama troska. Cieszê siê, ¿e analizo-
waliœcie szczegó³y nawet te niezawarte w tym pro-
jekcie, bo przecie¿ wysokoœæ op³aty absencyjnej
nie jest zawarta w tym projekcie. To wy bêdziecie
ewentualnie o niej decydowaæ. Przypomnê o tym
za³o¿eniu, o którym mówiliœmy, ¿e ona mia³aby
byæ symboliczn¹ i nisk¹ przy pierwszym czy dru-
gim niewziêciu udzia³u w g³osowaniu, ale póŸniej
oczywiœcie jej dolegliwoœæ powinna byæ wiêksza.

To, co jest istotne i wyp³ywa z tej dyskusji, to
fakt, ¿e panie i panowie senatorowie równie¿ za-
stanawiacie siê, jak wzmocniæ polsk¹ demokra-
cjê. Jestem g³êboko przekonany, ¿e ten projekt
w³aœnie temu s³u¿y.

Przepraszam, ¿e nie odniosê siê do wszystkich
g³osów, ale to nie sposób. Pan senator Wojciech
Dobrowolski mówi³ na przyk³ad, ¿e siê uto¿samia
z wynikami ostatnich wyborów parlamentarnych,
popiera je, odpowiada³y mu one, powiem, ¿e ja ró-
wnie¿ siê pod tymi wynikami podpisujê, one s¹ mi
bardzo bliskie w sensie politycznym. Proszê zau-
wa¿yæ, ¿e my siê obaj podpisujemy pod t¹ opini¹,
a w tych wyborach – moim zdaniem, jest to tak¿e
efekt tego – by³a wy¿sza frekwencja ni¿ w innych.

Jeszcze raz powtórzê. Moim zdaniem, zawsze
lepiej dla demokracji, zawsze lepiej dla w³adzy wy-
³onionej w wyniku demokratycznych wyborów
jest wtedy, kiedy wiêksza liczba Polaków bierze
udzia³ w g³osowaniu.

Czy zmiana konstytucji w zakresie wprowadzenia
obowi¹zkowych wyborów jest jedynym rozwi¹za-
niem, które mo¿e siê temu przys³u¿yæ? Nie. By³a tu
mowa o tym – i to potwierdzam, bo to mówi³em na
komisji – ¿e ewentualne wp³ywy zwi¹zane z t¹ op³at¹
absencyjn¹ chcemy przeznaczyæ na wsparcie orga-
nizacji pozarz¹dowych, które bêd¹ przekonywaæ do
tego, jakwa¿na jestdemokracja, coonanamwszyst-
kim daje. Jestem g³êboko przekonany, ¿e projekt
prezydenta – a zg³aszaj¹c go, pan prezydent mia³

przekonanie, ¿e wywo³a ogromn¹ dyskusjê – jest ze-
rojedynkowy, mo¿na byæ albo za nim, albo przeciw
niemu. Trudno tu szukaæ rozwi¹zañ kompromiso-
wych, bo albo siê popiera wprowadzenie takiego za-
pisu, albo nie. Jestem przekonany, ¿e ta ustawa
przys³u¿y siê wzmocnieniu demokracji.

Tych wszystkich, którzy poparli rozwi¹zanie pa-
na prezydenta, proszê, ¿ebyœcie poparli je równie¿
w g³osowaniu. Tych, którzy byli przeciwni, proszê,
zastanówcie siê przed g³osowaniem, bo jestem g³ê-
boko przekonany, ¿e jest wiele argumentów prze-
mawiaj¹cych za tym projektem, a pan prezydent ze
zrozumieniem i z pe³nym szacunkiem przyjmie ka-
¿d¹ decyzjê tej izby. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujemy serdecznie.
Przypominam, ¿e debata w sprawie zosta³a za-

koñczona i obecnie przystêpujemy do g³osowania.
Przystêpujemy do g³osowania w sprawie ustawy

o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Przypominam, ¿e Komisja Ustawodawcza oraz

Komisja Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Pety-
cji rekomenduj¹ Senatowi nieuchwalanie ustawy
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

Informujê, ¿e zgodnie z Regulaminem Senatu
bêdziemy g³osowaæ za przyjêciem ustawy o zmia-
nie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
w uchwalonym przez Sejm.

Zatem senatorowie, którzy nie zgadzaj¹ siê
z zaproponowanymi w ustawie zmianami, powin-
ni zag³osowaæ przeciw.

Proszê teraz o naciœniêcie przycisku obecnoœci.
Dopiero teraz mo¿na naciskaæ guziki.

Kto z pañstwa senatorów jest za uchwaleniem
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w brzmieniu uchwalonym przez Sejm?
Proszê o naciœniêcie przycisku „za” i podniesienie
rêki. Dziêkujê.

Kto jest przeciw? Proszê o naciœniêcie przycis-
ku „przeciw” i podniesienie rêki. Dziêkujê.

Je¿eli ktoœ wstrzyma³ siê od g³osu, równie¿ pro-
szê o naciœniêcie odpowiedniego przycisku i pod-
niesienie rêki. Dziêkujê.

Poproszê o wyniki.
Zatem stwierdzam, ¿e obecnych, to znaczy g³o-

suj¹cych osób by³o 90, za opowiedzia³o siê 25 se-
natorów, przeciw 61, od g³osu wstrzyma³y siê
2 osoby, nie g³osowa³y 2 osoby.

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e Se-
nat nie uchwali³ ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu uchwalo-
nym przez Sejm i zakoñczy³ postêpowanie w tej
sprawie. Tym samym zmiana Konstytucji Rzeczy-
pospolitej Polskiej nie dosz³a do skutku.

Widzê, ¿e pan minister jeszcze wyra¿a chêæ za-
brania g³osu, wiêc serdecznie zapraszam.
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Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Z uwagi na charakter tej wypowiedzi nie zacznê
od formu³y „Panie Marsza³ku”. Chcia³bym jedynie
podsumowaæ tê symulacjê senack¹ i powiedzieæ
wam, ¿e by³em w wyj¹tkowo trudnej roli, bo osobi-
œcie jestem przeciwny wprowadzeniu obowi¹zku
wyborczego. Jestem senatorem Platformy Oby-
watelskiej.

Ca³¹ zabawê przeprowadziliœmy z naszego
punktu widzenia, bo dla was to jest wa¿ne wyda-
rzenie. Ogromnie siê cieszymy, ¿e wziêliœcie
udzia³ w tym projekcie, poniewa¿ macie rzeczywi-
sty przyk³ad tego, jak wygl¹da praca parlamen-
tarna. Tym z was, którzy bêd¹ chcieli byæ aktywni
publicznie, muszê zdradziæ tajemnicê. Czêsto bê-
dziecie w ¿yciu w takich sytuacjach, ¿e bêdziecie
broniæ racji, pod którymi trudno wam bêdzie siê
w stu procentach podpisaæ.

Powiem wam ciekawostkê. Kiedy ju¿ przygoto-
wywa³em siê do tej debaty, a powiedzia³em, ¿e jes-
tem z natury przeciwny temu obowi¹zkowi, to te¿
zacz¹³em dostrzegaæ, ¿e sytuacja jest bardziej
skomplikowana ni¿ mi siê na pocz¹tku wydawa³o.
Uœwiadomi³em sobie, ¿e s¹ te¿ argumenty za t¹
ustaw¹, ale mimo wszystko nadal podpisujê siê
pod decyzj¹ 61 senatorów, a g³êboko i czule roniê
³zê z t¹ 25, która g³osowa³a za. Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Dziêkujê.
Chcia³bym formalnie stwierdziæ, ¿e porz¹dek

dzienny dwudziestego pi¹tego posiedzenia zosta³
wyczerpany.

Czy ktoœ z pañ i panów senatorów pragnie jesz-
cze zabraæ g³os?

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Czy mogê, Panie Marsza³ku?

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Bardzo proszê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Szanowni Pañstwo!
Nie wiem, czy moja wypowiedŸ by³a przewidzia-

na w tym punkcie, ale mój temperament parla-
mentarny ju¿ mi nie pozwoli³ siedzieæ spokojnie.

Chcê powiedzieæ, ¿e z du¿¹ uwag¹ w wolnych
chwilach pracy parlamentarnej zarówno ja, jak i

koledzy senatorowie, nie tylko panowie senatoro-
wie Krzysztof Kwiatkowski i Stanis³aw Piotrowicz,
ale te¿ inni senatorowie z du¿¹ uwag¹ œledzili
zmagania pañstwa senatorów. Zosta³y one odno-
towane równie¿ przez pracowników Kancelarii
Senatu, przez wszystkich tu zatrudnionych. Po-
wiem szczerze, ¿e czujê jednak pewien niedosyt.
Jak pañstwo myœl¹, na co siê teraz mogê poskar-
¿yæ? Czy ktoœ siê domyœla?

(G³os z sali: Kobiety siê nie udziela³y.)
Brawo!
Powiedziano mi, bo nie by³am na ca³ych dzisiej-

szych obradach plenarnych Senatu M³odych Sena-
torów i na komisjach, ¿e podobno, poza drobnymi
wyj¹tkami, podobno kobiety nie zabiera³y g³osu.

Dziêkujê.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Czy ktoœ jeszcze chcia³by zabraæ g³os, czy s¹ ja-
kieœ wolne wnioski? Nie?

Uwa¿am, ¿e jakiœ symbol, jakaœ pozosta³oœæ,
pami¹tka po nas powinna tutaj na rêce pani mar-
sza³ek czy pana marsza³ka Senatu zostaæ z³o¿o-
na. Powsta³ specjalny apel. Odczytam go.

„W³aœciwe komisje oraz Senat M³odych Senato-
rów podczas obrad plenarnych rozpatrzy³y noweli-
zacjê Konstytucji Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia
1997 r. zmierzaj¹c¹ do ustanowienia obowi¹zku
wyborczego. W przeprowadzonym dziœ g³osowaniu
m³odzi senatorowie odrzucili propozycje wprowa-
dzenia obowi¹zkowego udzia³u w g³osowaniu, uz-
naj¹c, i¿ powinno to pozostaæ przywilejem, prawem
ka¿dego cz³owieka, ka¿dego obywatela. Maj¹c po-
czucie g³êbokiej œwiadomoœci obywatelskiej, m³odzi
senatorowie zwracaj¹ siê do Senatu Rzeczypospoli-
tej Polskiej oraz ca³ej szeroko pojêtej klasy politycz-
nej, by oddano siê refleksji, dojrza³ej zadumie nad
wyg³oszonymi dziœ pogl¹dami oraz przedstawiony-
mi stanowiskami, by w toku realnej debaty polity-
cznej brano pod uwagê g³os m³odzie¿y, prezentu-
j¹cy nowe koncepcje, argumenty i postulaty, by op-
racowuj¹c kolejne projekty polityczne ich doroœli
autorzy spierali siê twórcz¹ myœl¹ pokoleñ m³odych
dla lepszego jutra Rzeczypospolitej Polskiej i wszys-
tkich jej obywateli. W imieniu Senatu M³odych Se-
natorów Marsza³ek Pawe³ Czuliñski.”

Myœlê, ¿e teraz mogê pani¹ poprosiæ ponownie.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujê bardzo.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Oficjalnie wrêczam.
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Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Bardzo dziêkujê. Przeka¿ê kolegom senatorom.

Marsza³ek Senatu M³odych
Senatorów Pawe³ Czuliñski

Zanim zamknê posiedzenie, chcia³bym jeszcze
podziêkowaæ organizatorom tego projektu i opie-
kunom. Myœlê, ¿e to s³owo najlepiej odzwierciedla
odczucia nas wszystkich. Zatem dziêkujê.

Je¿eli ju¿ nikt nie chce zabraæ g³osu, zamykam
dwudzieste pi¹te posiedzenie Senatu Rzeczypo-
spolitej Polskiej siódmej kadencji.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

¯eby w jakiœ sposób podsumowaæ, chcia³am
bardzo piêknie podziêkowaæ wszystkim pañstwu,
przede wszystkim wychowawcom, szko³om, dziê-
kujê bardzo rodzicom, jeœli tu s¹ obecni, ¿e tak
wspaniale przygotowali m³odych ludzi do aktyw-
noœci obywatelskiej. By³a to równie¿ dla nas bar-
dzo du¿a dawka emocji, dla nas senatorów i dla Iz-
by wy¿szej parlamentu, goœciæ tutaj takich nie-
zwyk³ych goœci, jakimi jesteœcie. Bardzo dziêkujê,
¿e zabieraliœcie tak aktywnie g³os, ¿e chcieliœcie
dyskutowaæ. Dziêkujê za wasze przygotowanie.
Czyniê to zarówno w imieniu Senatu, senatorów,
jak i Kancelarii Senatu. Widzê tu pani¹ minister
Ewê Polkowsk¹, która te¿ wam kibicowa³a. Dziê-
kujemy bardzo.

Proszêprzekazaæpodziêkowania–myœlê, ¿ebêdê
tu wyrazicielem opinii wszystkich kole¿anek, kole-
gów senatorów Izby wy¿szej – wszystkim, którzy
pracowali nad tym wielomiesiêcznym projektem.

Dziêkujê równie¿ Centrum Edukacji Obywatel-
skiej, które bardzo aktywnie dzia³a. Jest z nami
dyrektor tego centrum, pan Jacek Strzemieczny.
Dziêkujemy bardzo. Jest te¿ pani Alicja Pacewicz,
dyrektor do spraw programów i wydawnictw Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej. Równie¿ bardzo
serdecznie pani dziêkujemy.

G³êboko wierzê, ¿e to dzisiejsze spotkanie
– pe³ne emocji i pe³ne niezwyczajnych sytuacji
– na d³ugo zapisze siê w waszej pamiêci i sprowo-
kuje do tego, abyœcie o demokracji, o procedurach
legislacyjnych, o przebiegu obrad w Izbie wy¿szej,
wreszcie o samym Senacie, który w tym roku ob-
chodzi dwudziestolecie pierwszych wolnych po-
wojennych wyborów, mówili szeroko w waszych
œrodowiskach i nieœli tê wiedzê do swoich szkó³,
poœród waszych rówieœników z innych szkó³. Bar-
dzo serdecznie wam wszystkim dziêkujemy.

Obrady zosta³y zakoñczone, jak powiedzia³ pan
marsza³ek.

Panu marsza³kowi te¿ brawa, bo ciê¿ko dziœ
pracowa³. Dziêkujemy.

Anna Pomianowska-B¹k
Pe³nomocnik Szefa Kancelarii
Senatu do spraw organizacji
jubileuszu 20-lecia Senatu i Roku
Polskiej Demokracji

Prosimy jeszcze pañstwa o pozostanie na miej-
scach. Prosimy tak¿e o pozostanie pani¹ marsza-
³ek. Dla wszystkich pañstwa mamy upominki, nie
tylko dla wyró¿nionych, autorów najlepszych prac,
ale tak¿e dla wszystkich pañstwa senatorów. Ma-
my dyplomy dla pañstwa senatorów, dla pañstwa
nauczycieli i dla dyrektorów szkó³. O odebranie
tych dyplomów prosimy pañstwa senatorów.

Mo¿e ktoœ z pañstwa nauczycieli i wychowaw-
ców ma ochotê zabraæ g³os? Mo¿e Chce siê wypo-
wiedzieæ pan dyrektor Jacek Strzemieczny, mo¿e
pani dyrektor Alicja Pacewicz?

Alicja Pacewicz
Centrum Edukacji Obywatelskiej

Moja wypowiedŸ bêdzie bardzo krótko, bo by³o
dzisiaj tyle œwietnych przemówieñ, ¿e nie mogê z
nimi konkurowaæ.

Uwa¿am, ¿e to by³a œwietna lekcja demokracji.
Dla mnie najwa¿niejsze by³y g³osy tych osób, które
mówi³y, ¿e przyjecha³y tutaj z jakimœ pomys³em,
ale w trakcie tej debaty trochê zmieni³y zdanie. To
jest w³aœnie demokracja. To, ¿e mamy ró¿ne racje,
ale jesteœmy te¿ gotowi wys³uchaæ racji innych.

Pan minister siê przyzna³, ¿e on by³ raczej za od-
rzuceniem tego projektu i w trakcie prac siê do nie-
go przekona³. Ja siê te¿ mogê przyznaæ, ¿e raczej je-
stem zwolennikiem sankcji, ale muszê powiedzieæ,
¿e w trakcie tej dyskusji nabra³am powa¿nych w¹t-
pliwoœci. Uwa¿am, ¿e to jest w³aœnie ten rodzaj edu-
kacji i ten rodzaj demokracji, któr¹ nale¿y uprawiaæ
i z której s³ynêli Ateñczycy. My mo¿emy siê od nich
tego na tej naszej wspó³czesnej agorze uczyæ.

Bardzo dziêkujê nauczycielom. Dla nas to jest
niezwykle wa¿ne, ¿e jest grono ludzi w tej trudnej dla
polskiej szko³y chwili (zreszt¹ nie wiem, czy by³a kie-
dyœ ³atwachwiladlapolskiej szko³y), którymsiê chce
uczestniczyæ w takich programach od kilkunastu
lat. S¹ tu z nami osoby, które – tak jak pani Urszula
Ma³ek–s¹znamiodsamegopocz¹tku istnieniacen-
trum. To wam chcê powiedzieæ, ¿e jak niedawno
spotka³a ona jednego ze swoich uczniów, którego nie
widzia³a kilkanaœcie lat, to wspomina³, jak w 1997 r.
bra³udzia³wdebaciekonstytucyjnej i by³wSenacie i
obradowa³nadtym,copowinnobyæwkonstytucji.

Wierzê, ¿e wasz pobyt tutaj te¿ bêdzie takim
formuj¹cym was doœwiadczeniem, czymœ, co
wam poka¿e, ¿e – jak tu ktoœ powiedzia³ – trzeba
stawiaæ na m³odych. Bardzo dziêkujê.

Wicemarsza³ek Senatu
Krystyna Bochenek

Dziêkujemy bardzo.
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Posiedzenie Komisji Ustawodawczej





Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Dzieñ dobry.
Witam pañstwa bardzo serdecznie na posiedze-

niu Komisji Ustawodawczej. Witam przyby³ych na
symulowane posiedzenie komisji: pana Szymona
Giderewicza, przedstawiciela prezydenta, i pana
Micha³a Warcho³a, który jest przedstawicielem
i asystentem Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szanowni pañstwo. Przystêpujemy do wyboru
przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej. Proszê
o zg³aszanie kandydatur na przewodnicz¹cego ko-
misji. Senatorów, którzy chcieliby zabraæ g³os, pro-
szê o podniesienie rêki i przedstawienie kandydata
na przewodnicz¹cego komisji. S³ucham.

Senator Mateusz Ga³uszko

Nazywam siê Mateusz Ga³uszko i chcia³bym
zg³osiæ kandydaturê Jakuba Nalepki.

Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Czy móg³by nam pan senator coœ bli¿ej powie-
dzieæ o panu senatorze?

Senator Mateusz Ga³uszko

Kuba jest ch³opcem bardzo energicznym, który
po prostu, dziêki swojej charyzmatycznej posta-
wie, bêdzie doskonale pe³ni³ rolê przewodnicz¹ce-
go tej komisji.

Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Kto jeszcze chcia³ zg³osiæ kandydaturê? Tak,
s³ucham.

Senator Tomasz Ni¿ankowski
Kandydat na przewodnicz¹cego
Komisji Ustawodawczej

Nazywam siê Tomasz Ni¿ankowski. Chcia³bym
kandydowaæ na przewodnicz¹cego komisji. Moty-
wujê to tym, ¿eby³emprzewodnicz¹cymsamorz¹du
uczniowskiego w Zespole Szkó³ nr 2, niejednokrot-
nie prowadzi³em tamtejsze obrady i zebrania. Jes-
tem ponadto jednym z najstarszych uczestników
zebrania M³odych Senatorów. Dziêkujê.

Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Dziêkujê. S³ucham.

Senator £ukasz Michalec

£ukasz Michalec, II Liceum Ogólnokszta³c¹ce
z Zabrza. Chcia³bym przedstawiæ kandydaturê
mojego kolegi z tego samego miasta, pana Kajeta-
na Sucheckiego. Uwa¿am, ¿e bêdzie on odpowied-
nim cz³owiekiem na odpowiednim stanowisku.

PrzyjaŸnimy siê ju¿ od jakiegoœ czasu. Ponie-
wa¿ ¿yjemy w tym samym mieœcie, mamy ze sob¹
na co dzieñ do czynienia. Niew¹tpliwie osoba, ja-
k¹ jest pan Kajetan Suchecki, bêdzie nas godnie
reprezentowa³a na forum w Senacie. Dziêkujê
bardzo.

Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Dziêkujê bardzo.

Senator Jakub Kulesza

Nazywam siê Jakub Kulesza i chcia³bym zg³o-
siæ kandydaturê pana senatora Piotra Olearczy-
ka. Przedstawiê jego sylwetkê. Jest z II Liceum



Ogólnokszta³c¹cego w Sanoku, jest to bardzo
charyzmatyczny senator i ceni sobie kulturê wy-
powiedzi. Dlatego uwa¿am, ¿e by³by dobrym prze-
wodnicz¹cym. Dziêkujê bardzo.

Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Dziêkujê. Drodzy pañstwo, mamy cztery kan-
dydatury.

Chcia³bym poinformowaæ, ¿e ka¿dy z senato-
rów mo¿e udzieliæ poparcia tylko jednemu kandy-
datowi. G³osujemy poprzez podniesienie rêki.

Przystêpujemy do g³osowania nad wyborem
przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej.

(G³os z sali: Przepraszam, czy kandydaci mogli-
by powstaæ i siê nam pokazaæ?)

Pani Ma³gorzata Szyd³owska
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Prosimy kandydatów o powstanie i przedstawie-
nie siê. Po kolei senatorowie: Jakub Nalepka, To-
masz Ni¿ankowski, Kajetan Suchecki i Piotr Olear-
czyk. Proszê pañstwa, g³osujemy poprzez podnie-
sienie rêki. Tak jak powiedzia³am, ka¿dy senator
mo¿e udzieliæ poparcia tylko jednemu kandydato-
wi.

Kto jest za kandydatur¹ senatora Kajetana Su-
checkiego, proszê o podniesie rêki. Kto jest za
kandydatur¹ Jakuba Nalepki, proszê o podnie-
sienie rêki. Kto jest za kandydatur¹ Tomasza
Ni¿ankowskiego? Kto jest za kandydatur¹ Piotra
Olearczyka? Dziêkujê.

Wobec wyników g³osowania, stwierdzam, ¿e
na przewodnicz¹cego Komisji Ustawodawczej
zosta³ wybrany senator Kajetan Suchecki. Gra-
tulujê.

Proszê pana przewodnicz¹cego o prowadzenie
obrad komisji, zapraszam tutaj do siebie.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Proszê o uwagê.
Otwieram posiedzenie Komisji Ustawodawczej.

Chcia³bym przypomnieæ, ¿e tematem dzisiejszych
obrad komisji jest uchwalona przez Sejm w dniu
1 stycznia 2009 r. ustawa o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Tekst ustawy, któr¹ bêdziemy rozpatrywaæ, za-
warty jest w druku senackim nr 333.

Proszê przedstawiciela Kancelarii Prezydenta,
podsekretarza stanu pana Szymona Giderewicza,
o zabranie g³osu i przedstawienie rozpatrywanej
ustawy.

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy.
Wysoka Komisjo! Przypad³ mi dzisiaj w udziale

zaszczyt reprezentowania pana prezydenta w pra-
cach nad ustaw¹ o zmianie ustawy o Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej.

Pan prezydent, g³êboko zaniepokojony s³ab-
n¹cym zainteresowaniem, s³abn¹cym udzia³em
obywateli w wyborach, w których frekwencja na
ogó³ nie przekracza 50%, podj¹³ przedmiotow¹
inicjatywê, której celem jest wprowadzenie obo-
wi¹zkowych wyborów.

Pan prezydent stoi na stanowisku, ¿e ta zmiana
pozwoli podnieœæ œwiadomoœæ obywatelsk¹, na-
k³oni obywateli do wziêcia wspó³odpowiedzialno-
œci za losy kraju, zwiêkszy legitymizacjê
rz¹dz¹cych naszym krajem. Uwa¿a, ¿e wybory ju¿
obecnie s¹ tak naprawdê obowi¹zkowe. Udzia³
w nich jest obowi¹zkiem obywatelskim, obowi¹z-
kiem moralnym ka¿dego z nas. Pan prezydent
chcia³by podnieœæ ten obowi¹zek do rangi konsty-
tucyjnej, tak choæby, jak obowi¹zek p³acenia po-
datków czy obowi¹zek obrony Rzeczypospolitej
Polskiej.

Ustawa sprowadza siê do wprowadzenia tego
obowi¹zku w rozdziale 2, dotycz¹cym obowi¹z-
ków obywatelskich. Jednoczeœnie konsekwencj¹
wprowadzenia takiego obowi¹zku s¹ kolejne
zmiany czysto legislacyjne, czyli polegaj¹ce na
wykreœleniu odpowiedniego uprawnienia w tym
samym rozdziale oraz na nadaniu nowego
brzmienia art. 125 ust. 3 Konstytucji.

Oczywiœcie nie sposób rozpatrywaæ inicjatywy
prezydenta bez omówienia konsekwencji zwi¹za-
nych z wprowadzeniem tej ustawy w ¿ycie. Przede
wszystkim ta ustawa bêdzie wymaga³a zmiany
w ustawodawstwie zwyk³ym, w odpowiednich or-
dynacjach oraz ustawie o referendum ogólnokra-
jowym.

Pan prezydent nie chcia³by wywo³aæ wra¿enia
zbytniej represyjnoœci wprowadzanych roz-
wi¹zañ. Stoi na stanowisku, ¿e ta zmiana ma po-
legaæ na ukazaniu nowych akcentów w posta-
wach obywatelskich spo³eczeñstwa. Wi¹¿e siê to
z planowanym przez pana prezydenta rozwi¹za-
niem polegaj¹cym na wprowadzeniu sankcji za
nie uczestnictwo w wyborach. Sankcja ta by³aby
jedynie symboliczna, nazwana by by³a op³at¹ ab-
sencyjn¹, a wynosi³aby oko³o 5–10 z³. Ta op³ata
by³aby przeznaczona na organizacje po¿ytku
publicznego. Mo¿na by by³o tak¹ op³atê przekazy-
waæ ³¹cznie z rocznym rozliczeniem PIT.

Je¿eli pañstwo ma wprowadziæ taki obo-
wi¹zek, to powinno te¿ stworzyæ warunki jego
realizacji, a wiêc przede wszystkim zmiana pro-
ponowana przez pana prezydenta przewiduje
mo¿liwoœæ zwolnienia z tego obowi¹zku. Mog³o-
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by to dotyczyæ osób starszych, osób, które prze-
bywaj¹ w czasie wyborów za granic¹. Nale¿a³oby
te¿ umo¿liwiæ szerszy dostêp do wyborów, szer-
sz¹ mo¿liwoœæ udzia³u w akcie g³osowania,
choæby poprzez przed³u¿enie godzin g³osowania
czy te¿ roz³o¿enie g³osowania na dwa dni wybo-
rów. Takimi zmianami mog³yby byæ równie¿
zmiany polegaj¹ce na ustanowieniu pe³nomoc-
nika, który móg³by g³osowaæ w zamian za zobo-
wi¹zanego, a tak¿e na mo¿liwoœci g³osowania
drog¹ elektroniczn¹ czy te¿ pocztow¹.

Koñcz¹c, jeszcze raz bardzo proszê pañstwa
o poparcie inicjatywy pana prezydenta. Dziêkujê
bardzo.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy Komisji
Ustawodawczej

Dziêkujê bardzo.
Czy ktoœ z pañstwa senatorów pragnie zadaæ

panu ministrowi jakieœ pytania zwi¹zane z rozpa-
trywana ustaw¹?

Proszê, Pan Senator.

Senator (niezidentyfikowany)
Mam pytanie do przedstawiciela pana prezy-

denta. Jaka instytucja by³aby odpowiedzialna za
egzekwowanie na³o¿onej kary za brak udzia³u
w ewentualnych wyborach?

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Te dane w zamyœle pana prezydenta, o ile oczy-
wiœcie dzisiaj pañstwo poprzecie inicjatywê pana
prezydenta, mog³yby byæ przekazywane przez
Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹. Natomiast weryfi-
kacja, a póŸniej ewentualne uiszczenie op³aty ab-
sencyjnej mog³oby nastêpowaæ w momencie sk³a-
dania rocznego rozliczenia podatkowego.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Proszê, Pan Senator.

Senator (niezidentyfikowany)
Ja mam pytanie odnoœnie tego, sk¹d siê wziê³a

kwota kary dla tych, którzy nie braliby udzia³u
w wyborach, bo kwota 5–10 z³ jest chyba kwot¹
œmieszn¹ jako kara.

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Tak jak ju¿ próbowa³em wykazaæ, panu prezy-
dentowi nie zale¿y na represyjnoœci tych nowych
rozwi¹zañ, a jedynie na pewnym prze³o¿eniu ak-
centów, wskazaniu na pewn¹ postawê obywatel-
sk¹. Ta kara ma byæ symboliczna, to ma byæ op³a-
ta absencyjna, nawet pan prezydent nie chce u¿y-
waæ samego pojêcia „kara” a „op³ata absencyjna”.

Je¿eli, obywatelu, nie chcesz wzi¹æ udzia³u
w wyborach, to w inny sposób oka¿ swoj¹ obywa-
telsk¹ inicjatywê, przeka¿ 5–10 z³ na organizacjê
po¿ytku publicznego. Tylko tyle.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Kto z panów senatorów chce jeszcze zadaæ py-
tanie? Proszê.

Senator (niezidentyfikowany)
Dla osób mieszkaj¹cych poza du¿ymi miastami

op³ata 5–10 z³ czasami jest ni¿sza ni¿ koszty do-
jazdu do miejsca, w którym mog¹ g³osowaæ.

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Wydaje siê, ¿e jednak nie jest tak. Lokali wybor-
czych jest na tyle du¿o, ¿e realizacja tego obowi¹z-
ku jest u³atwiona przez pañstwo. Ju¿ obecnie
spe³nienie tego obowi¹zku nie nastrêcza wielkich
trudnoœci. Myœlê, ¿e w tej sprawie móg³by siê wy-
powiedzieæ Rzecznik Praw Obywatelskich i powie-
dzieæ, czy obecnie, jeszcze bez wprowadzenia no-
wych rozwi¹zañ proponowanych przez pana pre-
zydenta, obowi¹zek wyborczy nie ma szans reali-
zacji. Wydaje mi siê, ¿e tak nie jest.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Proszê, Panie Senatorze.

Senator (niezidentyfikowany)
Ja mam pytania odnoœnie obowi¹zkowych wy-

borów. Z za³¹czonych materia³ów wynika, ¿e obo-
wi¹zkowe wybory odbywaj¹ siê w pañstwach ma-
³ych, gdzie administracja jest sprawna. W przepi-
sach tych krajów czêsto s¹ zawarte na przyk³ad
takie klauzule opt-out, ¿e nieobecnoœæ na wybo-
rach mo¿e byæ usprawiedliwiona przez chorobê.
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Jak Pan uwa¿a, jaki urz¹d w Polsce móg³by
sprawdzaæ, czy konkretny Polak by³ chory czy
nie? W jaki sposób w czterdziestomilionowym
kraju, gdzie administracja – musimy przyznaæ
– nie jest siln¹ stron¹ pañstwa, ta administracja
mia³aby sprawdzaæ, czy ktoœ by³ chory czy nie, czy
te¿ mia³ wypadek czy nie. Przecie¿ to jest bardzo
trudne do zrobienia i dla 10 z³ mo¿e byæ nieop³a-
calne dla pañstwa.

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Pan senator poruszy³ kilka kwestii. Na pewno
obowi¹zkowe wybory nie s¹ obecnie przeprowa-
dzane tylko w pañstwach ma³ych, bo choæby
w Australii równie¿ istnieje powszechny obo-
wi¹zek wyborczy.

Natomiast je¿eli chodzi o weryfikacjê, czy te¿
mo¿liwoœæ zwolnienia z tego obowi¹zku, okreœla-
³yby to zwyk³e ustawy. Je¿eli choroba zwalnia³aby
z takiego obowi¹zku, to oczywiœcie wystarczy³oby
zwolnienie lekarskie.

Senator (niezidentyfikowany)

Jakimi kryteriami kierowano by siê przy roz-
dzielaniu miêdzy organizacje charytatywne œrod-
ków z op³aty absencyjnej oraz dlaczego prezydent
nie bierze pod uwagê aspektów historycznych na-
szego pañstwa?

Z tego, co siê orientujê, pañstwa, w których jest
obowi¹zek uczêszczania na wybory, w wiêkszoœci
s¹ pañstwami, w których demokracja ma o wiele
d³u¿szy sta¿ ni¿ w Polsce. Mamy 20-lecie demo-
kracji, wiêc polskie spo³eczeñstwo nie jest mo¿e
przyzwyczajone do tego, aby braæ udzia³ w wol-
nych i sprawiedliwych wyborach.

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Chcia³bym siê odwo³aæ nie tylko do ostatniego
20-lecia, ale tak¿e do tradycji I i II Rzeczpospolitej.
Nasza demokracja ma trochê wiêcej lat ni¿ 20.

Natomiast jeœli chodzi o wprowadzenie obo-
wi¹zku wyborczego, to pan prezydent zauwa¿y³
pewn¹ niepokoj¹c¹ tendencjê. Chc¹c zmieniæ tê
tendencjê, przedstawia taki projekt inicjatywy.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy Komisji
Ustawodawczej

Proszê o ostatnie pytanie, ale krótkie.

Senator (niezidentyfikowany)
Dziêkujê za udzielenie mi g³osu. Chcia³em je-

szcze zapytaæ pana ministra, czy pan prezydent
nie uwa¿a, ¿e karanie osób za niechodzenie na
wybory, nie jest czymœ z³ym. Czy nie powinniœmy
raczej zachêcaæ obywateli do g³osowania, ponie-
wa¿ tak naprawdê g³osowanie jest chyba najlep-
szym sonda¿em opinii publicznej, który pokazu-
je, jak bardzo opinia publiczna anga¿uje siê w ¿y-
cie polityczne.

Czy nie uwa¿a pan, ¿e zmuszaj¹c obywateli do
pójœciadourn, taknaprawdêubezw³asnowolnia siê
ich politycznie? Oni przyjd¹ do urn po prostu dlate-
go, ¿e musz¹. Nie przyjd¹ dlatego, ¿e chc¹. Czy mo¿e
siê Pan do tego odnieœæ? Dziêkujê bardzo.

Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Jak ju¿ wspomnia³em, panu prezydentowi
nie chodzi o zmuszenie obywatelu do wziêcia
udzia³u w wyborach, tylko na pokazaniu pewnej
alternatywy. Za³o¿eniem jest to, ¿e twoim obo-
wi¹zkiem, obowi¹zkiem obywatelskimi, jest
wziêcie odpowiedzialnoœci za losy kraju. Przeja-
wem tego obowi¹zku mo¿e byæ uczestniczenie
w wyborach.

Jeœli jednak, obywatelu, nie chcesz iœæ do wy-
borów, je¿eli ¿adna z si³ politycznych nie jest
w stanie ciê przekonaæ, partycypuj w braniu od-
powiedzialnoœci za pañstwo w trochê inny spo-
sób. Przeka¿ 5–10 z³, symboliczn¹ kwotê, na orga-
nizacjê po¿ytku publicznego.

Pan prezydent chce tylko pobudziæ pewien
ruch obywatelski, nie chce zmuszaæ nikogo do
udzia³u w wyborach, w sensie restrykcyjnym.

Senator (niezidentyfikowany)

Czy mogê tylko jeszcze coœ dopowiedzieæ?

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Proszê bardzo.

Senator (niezidentyfikowany)
Przepraszam, czy to nie jest czasem tak, ¿e pan

prezydent stara siê po prostu pójœæ na skróty? Bo
przecie¿ mo¿na po prostu zachêcaæ obywateli do
brania udzia³u w wyborach, namówiæ ich, ¿eby
poszli na wybory. Je¿eli dany polityk ma poparcie
spo³eczne, to ludzie pójd¹ na niego zag³osowaæ.
Mo¿e te¿ pójœæ w³aœnie t¹ drog¹, któr¹ proponuje
pan prezydent, czyli na skróty, i ich zmusiæ do pó-
jœcia do urn. Dziêkujê.
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Szymon Giderewicz
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

W opinii pana prezydenta to nie jest droga na
skróty. W ró¿ny sposób mo¿na oddzia³ywaæ na
spo³eczeñstwo, za pomoc¹ ró¿nych œrodków, jed-
nym z nich jest zmiana ustawodawstwa.

Pan prezydent jest uprawniony do wniesienia
inicjatywy, w tym do wniesienia inicjatywy
o zmianie konstytucji. Korzysta ze swojej konsty-
tucyjnej prerogatywy i wnosi tak¹ inicjatywê, bo
uzna³, ¿e w obecnej sytuacji najlepszym œrodkiem
do zrealizowania celu, czyli do pobudzenia aktyw-
noœci obywatelskiej, jest wprowadzenie takiego
obowi¹zku do konstytucji. Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie.
Proszê pañstwa, otwieram dyskusjê.
Przypominam, ¿e zmiana konstytucji nastêpu-

je w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym
brzmieniu przez Sejm i nastêpnie przez Senat.
W zwi¹zku z tym nie ma mo¿liwoœci zg³aszania
wniosków o wprowadzenie poprawek do ustawy.

Kto z pañstwa senatorów chce zabraæ g³os
w dyskusji? Proszê.

Senator Przemys³aw Twardziak

Chcia³em powiedzieæ, ¿e po pierwsze, byæ mo¿e
kara p³atnoœci za brak udzia³u w g³osowaniu mo-
¿e jest dobrym sposobem, ale czy na pocz¹tek nie
lepiej by by³o przede wszystkim przed³u¿yæ g³oso-
wanie na dwa dni. Bo wiadomo, ¿e s¹ sytuacje,
w których ludzie pracuj¹ ca³y dzieñ albo gdzieœ
wyje¿d¿aj¹ i nie maj¹ mo¿liwoœci g³osowaæ.

Po drugie, czy nie lepiej by by³o sprawiæ, aby
g³osowanie poza miejscem zameldowania by³o
³atwiejsze dla obywateli?

Po trzecie, czy pomimo wszystko nie nale¿y iœæ
z duchem czasu i umo¿liwiæ g³osowanie przez in-
ternet?

Czy tych sposobów nie nale¿a³oby po³¹czyæ
z edukowaniem obywateli od najmniejszego, ju¿
w szkole, wpajaniem im, jak wa¿ny jest ka¿dy
g³os? Czy to nie by³oby lepszym sposobem ni¿ na-
rzucanie obowi¹zku brania udzia³u w wyborach,
szczególnie jeœli ludzie zupe³nie siê nimi nie inte-
resuj¹? Pójd¹ do urn, bo pójd¹, nie wiadomo, dla-
czego i po co.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Proszê o zabranie g³osu
pana senatora Jakuba Nalepkê.

Senator Jakub Nalepka

Dzieñ dobry.
Chcia³bym poruszyæ bardzo wa¿n¹ kwestiê, to

znaczy media. Jak wiemy, zainteresowanie wybo-
rami w Polsce jest bardzo nik³e. Czy w takiej sy-
tuacji, kiedy ludzie mieliby byæ zmuszeni pod ka-
r¹ pieniê¿n¹ do pójœcia na wybory, media nie ode-
gra³yby roli jêzyczka uwagi.

Ogromna grupa Polaków jest nieuœwiadomio-
na politycznie, nie interesuje siê polityk¹, czego
zreszt¹ przyczyn¹ jest tak¿e poziom naszej klasy
politycznej, który nie zawsze jest bardzo wysoki,
a który ta klasa powinna prezentowaæ. Czy w ta-
kiej sytuacji ludzie nie zostaliby nara¿eni na ma-
nipulacje ze strony mediów? Czy w takiej sytuacji
nie dosz³yby do w³adzy partie populistyczne?
Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Proszê o wypowiedŸ pana
senatora Wojciecha Barana.

Senator Wojciech Baran

Dziêkujê bardzo serdecznie.
Panie Przewodnicz¹cy.
Chcia³em przypomnieæ, ¿e ju¿ chyba jesteœmy

na etapie dyskusji, wiêc chyba nie trzeba zadawaæ
pytañ retorycznych, tylko raczej dzieliæ siê prze-
myœleniami. W zwi¹zku z tym chcia³em siê od-
nieœæ do wypowiedzi moich poprzedników senato-
rów o duchu czasu i o historii.

Myœlê, drodzy pañstwo, ¿e trzeba jednak iœæ
z duchem czasu. Nasi przodkowie nie mieli elek-
trycznoœci i gdybyœmy chcieli podtrzymywaæ ich
tradycje, to obecnie, w tej sali Senatu te¿ nie mie-
libyœmy elektrycznoœci.

Moim zdaniem trzeba pójœæ w kierunku g³osów
internetowych. Drodzy pañstwo, internetowe
konta bankowe, nasze pieni¹dze tam zgromadzo-
ne s¹ bezpieczne albo w miarê bezpieczne. Nie
wspominaj¹c o ostatnich sytuacjach w Polsce,
kiedy okradziono kilkadziesi¹t kont.

Myœlê, drodzy pañstwo, ¿e jest to bardzo dobre
rozwi¹zanie, które na pewno zwiêkszy frekwencjê.
Dziêki tej mo¿liwoœci wezm¹ udzia³ w wyborach
tak¿e ludzie, którzy obecnie niestety s¹ leniwi i nie
chce im siê iœæ do komitetu wyborczego, mimo ¿e,
nawi¹zuj¹c do wypowiedzi mojej poprzedniczki,
lokale wyborcze s¹ w ka¿dej miejscowoœci.

Drodzy pañstwo, chcia³em te¿ siê odnieœæ do
sprawy edukowania o wa¿noœci udzia³u w g³oso-
waniach. Nie wiem, jak jest w pañstwa szko³ach,
ale w mojej przynajmniej przed ka¿dymi wybora-
mi jest organizowana wielka akcja polegaj¹ca na
zachêcaniu uprawnionych uczniów do pójœcia na
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wybory. Frekwencja wœród m³odych ludzi, tych,
którzy dopiero dostali prawo wyborcze, jest du¿a,
bo wszelkie statystyki wskazuj¹, ¿e procent m³o-
dych, którzy id¹ do wyborów, jest naprawdê wyso-
ki. Spada on dopiero wœród osób nieco starszych,
które ju¿ maj¹ przesyt demokracj¹. Dlatego te¿
trzeba nie tyle edukacji wœród m³odych, co wœród
obywateli starszych, ¿e ich g³os siê liczy.

Drodzy pañstwo, obecnie frekwencja w wybo-
rach wynosi 50%, a przecie¿ to nie jest g³os ca³ego
narodu, tylko po³owy. Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Pan senator Jakub Kule-
sza.

Senator Jakub Kulesza

Chcia³bym siê skoncentrowaæ na funkcjach,
jakie ma pe³niæ proponowana zmiana konstytu-
cji. Otó¿, zosta³o powiedziane, ¿e nie ma pe³niæ
funkcji represyjnej polegaj¹cej na zmuszaniu
obywateli do g³osowania. To ma byæ tylko zadoœæ-
uczynienie, podatek od absencji wyborczej, czyli
kolejne grabienie podatnika.

Chcia³bym rozwa¿yæ, czy to w ogóle zda egza-
min. Jest powiedziane, ¿e ta op³ata ma wynosi
5–10 z³. W celu œci¹gniêcia tej op³aty, podatku, na
pewno powstan¹ kolejne etapy i proces zapisywa-
nia, zbierania informacji o osobach, które nie
uczestniczy³y w wyborach, a potrzebne na to
œrodki na pewno bêd¹ wy¿sze ni¿ te zgromadzone
z tytu³u op³aty absencyjnej.

Dlatego myœlê, ¿e je¿eli to nie ma pe³niæ funkcji
ani represyjnej, to jak¹, bo funkcji ekonomicznej
te¿ nie bêdzie pe³ni³o, poniewa¿ na tym Skarb
Pañstwa bêdzie raczej stratny. Dziêkujê bardzo.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Proszê, Panie Senatorze.

Senator (niezidentyfikowany)
Dziêkujê, Panie Przewodnicz¹cy za udzielenie

mi g³osu.
Chcia³bym zaprezentowaæ mój sposób rozwi¹za-

nia tego problemu. Chcia³bym pójœæ w zupe³nie in-
nym kierunku ni¿ prezentowany przez przedstawi-
ciela pana prezydenta. Chcia³bym raczej daæ przy-
wilej osobom, które wezm¹ udzia³ w g³osowaniu,
pójd¹ do g³osowania, oddadz¹ swój g³os, ni¿ karaæ
te, które nie bêd¹ obecne na g³osowaniu.

Czyli, na przyk³ad, nie dok³adamy obywatelo-
wi, który nie poszed³ na g³osowanie, dodatkowego
podatku przy rozliczeniu rocznym PIT. Za to niech
osoba, która weŸmie udzia³ w g³osowaniu, dosta-
nie zaœwiadczenie z Pañstwowej Komisji Wybor-
czej o wziêciu udzia³u w wyborach, o tym, ¿e
spe³ni³a swój obywatelski obowi¹zek i dostaje
mo¿liwoœæ wykorzystania ulgi podatkowej przy
rocznym rozliczeniu podatkowym.

Wydaje mi siê, ¿e ten projekt w pierwszej fazie,
tak w ogóle wprowadzi³by Polaków do tego, ¿eby
zachêciæ ich bardziej do g³osowania, ni¿ od razu
karaæ i karciæ ich za to, ¿e nie spe³nili swojego oby-
watelskiego obowi¹zku i, moim zdaniem, bardziej
zda³oby to egzamin. Nie musia³aby byæ to wysoka
ulga, te¿ w wysokoœci 20, 30 z³, no ale zawsze to
jest coœ. Dziêkujê bardzo.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Proszê, Panie senatorze.

Senator (niezidentyfikowany)

Dziêkujê bardzo.
Chcia³bym siê odnieœæ do wypowiedzi jednego

z przedmówców, pana senatora Wojciecha Barana.
Nie wiem, jakimi dysponuje danymi, ale zdecydo-
wanie jest pan w b³êdzie. Frekwencja wyborcza w³a-
œnie wœród osób z przedzia³u wiekowego miêdzy 18.
a 25. rokiem ¿ycia by³a najni¿sza, zaledwie ponad
40%. To w³aœnie ta grupa spo³eczna w najmniej-
szym stopniu uczestniczy³a w wyborach. To dane
dotycz¹ce wyborów parlamentarnych w 2007 r.

St¹d mój pomys³, ¿eby prace zacz¹æ od pod-
staw, pozytywistyczn¹ pracê przenieœæ do sal
szkolnych. Niewielkie fundusze, chocia¿by z Mi-
nisterstwa Edukacji Narodowej, dos³ownie kilka-
set z³otych, pozwoli³yby na organizowanie tam
wszelakich referendów i wyborów o ró¿nym cha-
rakterze. Na przyk³ad pozwólmy decydowaæ ucz-
niom, jaki kolor maj¹ mieæ œciany na korytarzu
w ich szkole czy ile drzewek posadziæ dooko³a bu-
dynków na terenie placówki.

W ten sposób uczeñ uczy siê œwiadomoœci oby-
watelskiej, wie, ma œwiadomoœæ tego, i¿ jego g³os
ma jak¹œ istotn¹ wagê, uczy siê powinnoœci i obo-
wi¹zku. Najzwyczajniej w œwiecie wchodzi mu to
w krew. Myœlê, ¿e szko³a mog³aby pos³u¿yæ za in-
stytucjê, która rzeczywiœcie mog³aby nauczyæ pew-
nych powinnoœci obywatelskich. Dziêkujê bardzo.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Proszê, Pani Senator.
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Senator (niezidentyfikowana)
Dziêkujê. Chcia³am siê odnieœæ do wypowie-

dzi przedmówcy. Je¿eli osoby z przedzia³u wie-
kowego miêdzy 18 a 25 rokiem ¿ycia wykaza³y
siê najni¿sz¹ frekwencj¹, a wiemy, ¿e to s¹ za-
zwyczaj ludzie, którzy maj¹ dostêp do internetu,
mo¿e po prostu spróbujmy im umo¿liwiæ g³oso-
wanie przez internet. Wiadomo, ¿e wiêkszoœæ
m³odych osób spêdza w sieci du¿o czasu, wiêc
zag³osowanie za jego poœrednictwem zajmie im
piêæ minut. To bêdzie dla nich po prostu wygo-
dne.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie, Pani Senator. Pan sena-
tor £ukasz Michalec.

Senator £ukasz Michalec

Drodzy Senatorowie oraz Goœcie!
Chcia³em przedstawiæ swoj¹ opiniê na dysku-

towany temat. Obecnie nie powinniœmy zmuszaæ
obywateli do tego, aby g³osowali, ale powinniœmy
ich do tego zachêciæ.

Polska demokracja jest stosunkowo zbyt m³o-
da, ¿eby od razu zmuszaæ obywateli do pójœcia do
urny. Najpierw powinniœmy zdecydowanie za-
dzia³aæ w kierunku u³atwienia im g³osowania.

Przypomnijmy tylko, ¿e w Polsce jest problem
nawet z g³osowaniem listownym. Ono istnieje, ale
po prostu jest w powijakach. Cz³owiek, który chce
zag³osowaæ listownie, napotyka na bardzo wiele
problemów. Powinniœmy u³atwiæ ludziom g³oso-
wanie listownie i wprowadziæ system g³osowania
przez internet. Jak mówili moi przedmówcy, to
jest bardzo dobry system.

Estonia ma zamiar wprowadziæ, czy mo¿e ju¿
nawet to wprowadzi³a, nie wiem, mo¿e ktoœ mnie
poprawi, system g³osowania przez internet. Skoro
jakiœ kraj siê na to decyduje, dlaczego my mamy
siê na to nie zdecydowaæ.

Jeszcze weŸmy pod uwagê to, ¿e przymus wy-
borczy jest stosowany w takich krajach, jak Bel-
gia, Australia. W krajach prawdziwej demokracji,
czyli w Stanach Zjednoczonych albo Wielkiej Bry-
tanii, jeœli ktokolwiek w ogóle wpad³ na pomys³,
¿eby wprowadziæ przymus wyborczy, zosta³ od ra-
zu skrytykowany. Moim zdaniem obowi¹zkowe
wybory s¹ czymœ negatywny, do czego powinniœ-
my siê ewentualnie uciec, jak nasza demokracja
ju¿ bêdzie bardziej rozwiniêta.

Uwa¿am, ¿e na razie powinniœmy obywateli
kszta³ciæ, umo¿liwiæ im oddanie g³osu, bo niektó-
rzy naprawdê nie maj¹ takiej sposobnoœci. To
wszystko.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie.
Chcia³bym pañstwa poprosiæ, ¿eby pañstwa

opinie by³y jak najkrótsze i konkretne.
Proszê pan senator, tam z tytu³u.

Senator (niezidentyfikowany)
Dziêkujê za g³os.
Chcia³bym powiedzieæ, ¿e zapyta³em moj¹ cio-

ciê, która jest obywatelk¹ Grecji, jak wygl¹da
sprawa obowi¹zkowych wyborów w tym kraju.

Otó¿, okaza³o siê, ¿e tam ogromny odsetek lu-
dzi idzie do wyborów i g³osuje Ÿle, po prostu wrzu-
ca do urny pust¹ kartê lub coœ na niej pisze. We-
d³ug prawa s¹ jednak w porz¹dku. Czy to o to nam
chodzi? Przecie¿ to jest absurd.

Najpierw powinniœmy k³aœæ nacisk na eduka-
cjê, edukacjê, edukacjê. Powinna te¿ zmieniæ siê
kultura polityczna, bo je¿eli bêdziemy mieli do-
jrza³ych polityków, to obywatele sami zrozumiej¹,
¿e warto iœæ na wybory i mieæ wp³yw na to, co siê
dzieje w pañstwie. Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie.
Pan senator Jakub Nalepka.

Senator Jakub Nalepka

Dziêkujê.
Chcia³bym zapytaæ rzecznika praw obywatel-

skich, jakie jest jego zdanie na ten temat i jak ma
siê obecny projekt ustawy do wolnoœci obywatel-
skich w Polsce? Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Proszê o wypowiedŸ przedstawiciela pana
rzecznika.

Marcin Warcho³
Asystent Rzecznika Praw
Obywatelskich

Dzieñ dobry pañstwu. Witam serdecznie.
Moja rola tu jest doœæ niewdziêczna, poniewa¿

wnoszê pewien element realizmu w tê bardzo cieka-
w¹ symulacjê. Przede wszystkim chcia³bym pañ-
stwa bardzo serdecznie pozdrowiæ od pana rzeczni-
ka, jako jego asystent, i przekazaæ wyrazy ubolewa-
nia, ¿e nie móg³ siê osobiœcie tutaj pojawiæ.

Stanowisko rzecznika w dyskutowanej sprawie
jest dosyæ z³o¿one. Nie wiem, czy w ramach dzi-
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siejszej krótkiej wypowiedzi mo¿na zawrzeæ wszy-
stkie argumenty za i przeciw.

Muszê pañstwa rozczarowaæ w jednej kwestii.
Pan rzecznik doktor Janusz Kochanowski nie
prezentuje stanowiska jednoznacznego, czy jest
za dyskutowan¹ ustaw¹, czy jest przeciw niej.

W swoim wyst¹pieniu chcia³bym ukazaæ szereg
minusów obu rozwi¹zañ, wskazaæ, w jaki sposób
prawa obywatelskie mog³yby ulec znacznemu na-
ruszeniu b¹dŸ ograniczeniu. Istniej¹ równie¿ plu-
sy o charakterze aksjologicznym wynikaj¹ce z za-
gadnienia choæby umowy spo³ecznej.

Chcia³em jeszcze odnieœæ siê do sprawy dwóch
dni g³osowania. Wydaje mi siê, ¿e jeden dzieñ
– zw³aszcza, jeœli jest to niedziela – wystarcza, ¿e-
by przynajmniej 90% Polaków wziê³o udzia³ w g³o-
sowaniu. Zorganizowanie dwudniowego g³osowa-
nia spowoduje dwukrotnie wiêksze wydatki na
ten cel.

Kolejna rzecz to sprawa polskiej demokracji.
Ona a¿ taka m³oda nie jest, bo ma prawie 400 lat
albo i wiêcej. To w nawi¹zaniu do wypowiedzi
o tym, ¿e mamy siê uczyæ od innych krajów.
Wszyscy zdajemy sobie sprawê, ¿e ka¿dy kraj jest
specyficzny i ma swoje zwyczaje, swoje tradycje
i swoje drogi, jakimi kroczy ju¿ od d³ugiego czasu.
Nie wszystkie zwyczaje, które przyjmuj¹ siê w in-
nych krajach, jak na przyk³ad w Stanach Zjedno-
czonych albo w Wielkiej Brytanii, mog¹ siê przy-
j¹æ tak¿e na naszym, polskim gruncie. Po prostu
Polska do niektórych jest nieprzygotowana, a in-
ne – znaj¹c mentalnoœæ Polaków – wiadomo, ¿e siê
nie przyjm¹.

Odnoœnie do z³ych g³osów w Grecji, to chcia³em
powiedzieæ, ¿e myœlê, i¿ lepiej, jeœli wyborca pój-
dzie do wyborów, bo bêdzie siê czu³ odpowiedzial-
ny za naród, i odda niewa¿ny g³os, ni¿ ma g³oso-
waæ na kogoœ, którego nie popiera. Bo je¿eli g³osu-
je siê na kogoœ nie dlatego, ¿e siê go popiera, ale
dlatego, ¿eby wyborów nie wygra³ ktoœ inny, to ro-
dzi siê kampania nienawiœci. Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie.
Bardzo dziêkujê wszystkim senatorom za

udzia³ w dyskusji. Ci, którzy nie zd¹¿yli zabraæ
g³osu, bêd¹ mogli wyg³osiæ swoje opinie podczas
obrad Senatu.

Chcia³bym podzieliæ siê z Pañstwem moimi po-
gl¹dami w tej sprawie. Zasadniczo jestem zwolenni-
kiem zmiany, któr¹ proponuje pan prezydent.
Oczywiœcie musia³aby ona zostaæ poprzedzona sze-
rok¹ kampani¹ spo³eczno-medialn¹. Chcia³bym ró-
wnie¿ podkreœliæ, ¿e by³em zwolennikiem wprowa-
dzeniawy¿szychkarni¿5–10z³.Optowa³emza tym,

¿eby nie by³y one zbyt wysokie, ale jednak w jakiœ
sposób odczuwalne.

Odnoœnie do sprawy usprawiedliwieñ, o któ-
rych by³a tutaj mowa, trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e
w Sejmie i Senacie parlamentarzyœci, którzy nie
bior¹ udzia³u w g³osowaniu, tak¿e maj¹ prawo do
usprawiedliwienia swojej nieobecnoœci. Dziêkujê
serdecznie.

Przed zamkniêciem dyskusji kolejny raz proszê
o zabranie g³osu przedstawiciela Rzecznika Praw
Obywatelskich, pana Marcina Warcho³a.

Marcin Warcho³
Asystent Rzecznika Praw
Obywatelskich

Bardzo dziêkujê.
Szanowni Pañstwo!
Odnoœnie do zagro¿eñ, jakie p³ynê³yby dla

praw i wolnoœci obywatelskich z wprowadzenia tej
ustawy, nale¿y przede wszystkim zapytaæ o eg-
zekwowalnoœæ proponowanych kar.

Ju¿ wczeœniej pojawi³y siê ca³kowicie racjonal-
ne g³osy, ¿e mo¿na sobie wyobraziæ, i¿ by³aby to
kara o charakterze administracyjnym. Odbywa-
³aby siê na zasadzie postêpowania administracyj-
nego. Od tego oczywiœcie musia³oby przys³ugiwaæ
konstytucyjne prawo do s¹du. Poruszamy wiêc
ca³¹ machinê pañstwow¹, administracyjn¹, ³¹cz-
nie z wojewódzkimi s¹dami administracyjnymi,
nastêpnie, z Naczelnym S¹dem Administracyj-
nym. Taka kara administracyjna nie mog³aby zo-
staæ na³o¿ona na dan¹ osobê bez dania jej mo¿li-
woœci zostania wys³uchan¹. Taka regulacja wyni-
ka z Kodeksu postêpowania administracyjnego.
Ukarana osoba mia³aby równie¿ prawo do przed-
stawienia usprawiedliwienia nieobecnoœci na wy-
borach, udowodnienia, ¿e ze wzglêdów zdrowot-
nych, zawodowych czy rodzinnych nie mog³a
wzi¹æ udzia³u w g³osowaniu, i z pewnoœci¹ nale¿a-
³oby to uwzglêdniaæ.

Powstaje zatem pytanie o bilans zysków i strat.
Czy koszty, które generowa³oby takie postêpowa-
nie, s¹ równowa¿one przez prawdopodobne zyski?

Pojawia siê te¿ pytanie o to, z czego wynika wy-
soka frekwencja wyborcza w niektórych krajach.
Czy ta frekwencja wynika z istnienia w przesz³oœci
b¹dŸ obecnie kar za niebranie udzia³u w wybo-
rach, za absencjê, czy raczej mo¿e jest wynikiem
mentalnoœci danego spo³eczeñstwa i partycypacji
tego spo³eczeñstwa w ¿yciu publicznym?

Proszê pañstwa, problem egzekwowalnoœci
³¹czy siê z drugim zagadnieniem. Kary nieegzek-
wowane, a w wielu krajach mamy do czynienia
w³aœnie z takim zjawiskiem, podwa¿aj¹ szacunek
do prawa. Nie ma nic gorszego ni¿ martwy prze-
pis, przepis, który mo¿na ³atwo obejœæ.

Proszê pañstwa, taka sytuacja przywodzi na
myœl koncepcjê znan¹ w kryminologii. Jestem ró-
wnie¿ wyk³adowc¹ na Uniwersytecie Warszaw-
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skim na Wydziale Prawa Karnego. Istnieje doktry-
na „broken windows” opracowana w Stanach Zje-
dnoczonych. Mówi ona, ¿e pozostawiaj¹c na ca³¹
noc samochód z jedn¹ rozbit¹ szyb¹, zachodzi du-
¿e prawdopodobieñstwo, ¿e rano nie bêdzie ¿a-
dnej szyby. Przepisy prawne, normy dzia³aj¹ po-
dobnie. Pozwalaj¹c na nieegzekwowanie jednego,
podwa¿amy szacunek do, wiarygodnoœæ ca³ego
systemu prawnego. Tak jest choæby w przypadku
przepisu nakazuj¹cego meldunek, który obecnie
jest przedmiotem debat w komisji pana pos³a Ja-
nusz Palikota. Wszystko wskazuje na to, ¿e ten
przepis zostanie deregowany z polskiego systemu
prawnego.

Proszê pañstwa, kolejna kwestia. Rozwa¿aj¹c
zagadnienie wprowadzenia kar za nieg³osowanie
w wyborach, musimy siêgn¹æ do koncepcji umo-
wy spo³ecznej jako kontraktu, na którego podsta-
wie egzystuje spo³eczeñstwo obywatelskie. Umo-
wa spo³eczna, wedle koncepcji zarówno Hobbesa,
Rousseau, jak i Locke’a, zak³ada dobrowolnoœæ.
To spo³eczeñstwo wolnych jednostek zawiera
kontrakt z suwerenem, w ramach tego kontraktu
mamy do czynienia z elementem dobrowolnoœci.
Element dobrowolnoœci sam przez siê ju¿ wyklu-
cza wszelki przymus. Osoby, które nie chc¹ party-
cypowaæ w sprawowaniu w³adzy, w wykonywa-
niu, sprawowaniu funkcji p³yn¹cych ze spo³e-
czeñstwa obywatelskiego, nie przystêpuj¹ do tej
umowy spo³ecznej.

Z kolei jednak ta sama umowa spo³eczna mo¿e
przemawiaæ równie¿ za nak³adaniem kar, st¹d
stanowisko pana rzecznika w dyskutowanej spra-
wie jest ambiwalentne.

Przecie¿ warto zwróciæ uwagê, ¿e spo³eczeñ-
stwo obywatelskie, zgadzaj¹c siê na podporz¹d-
kowanie woli suwerena, jednoczenie karze te oso-
by, które wy³amuj¹ siê z tego kontraktu. St¹d na
przyk³ad karanie przestêpców. Kodeks karny,
ustawodawca wskazuje okreœlone czyny prze-
stêpne. Zabójstwo, kradzie¿ mienia, kradzie¿
z w³amaniem s¹ to zachowania podlegaj¹ce kara-
niu, penalizacji.

Za takie zachowanie mo¿e byæ równie¿ uznane
wy³amanie siê z partycypowania w spo³eczeñ-
stwie obywatelskim. Przecie¿ sprawca, który go-
dzi w dobro drugiego cz³owieka, b¹dŸ w dobro
spo³eczne, wy³amuje siê z tej umowy spo³ecznej.
Pojawia siê pytanie, czy zatem osoba, która nie
g³osuje, te¿ siê wy³amuje z umowy spo³ecznej i po-
winna ponosiæ konsekwencje swojego dzia³ania.
To pytanie pozostaje otwarte.

Kolejne zagadnienie. Bardzo podoba³ mi siê
g³os pana, który mówi³ o pracy organicznej.
Chcia³em podkreœliæ równie¿ ten aspekt. Ostatnio
mia³em przyjemnoœæ braæ udzia³ w ciekawej de-
bacie pomiêdzy panem pos³em Janem Mari¹ Ro-
kit¹, panem profesor Paw³em Œpiewakiem, pa-

nem ministrem Ludwikiem Dornem i panem pro-
fesorem Aleksandrem Smolarem z Fundacji Ste-
fana Batorego.

Pan profesor Œpiewak poruszy³ jeden bardzo is-
totny problem. Polskie spo³eczeñstwo egzystuje
w dwóch wymiarach. Jak ¿adne spo³eczeñstwo
w Europie jest spo³eczeñstwem, w którym mamy
do czynienia z rozziewem pomiêdzy dwoma
sferami: sfer¹ prywatn¹, domow¹, rodzinn¹ i sfe-
r¹ publiczn¹, polityczn¹. Polskie spo³eczeñstwo
bardzo dobrze siê czuje w tej pierwszej sferze,
w sferze domowej, rodzinnej, a nie chce partycy-
powaæ w drugiej sferze. Od drugiej sfery oczekuje
tylko jednego, ¿eby ³agodzi³a ¿ycie publiczne po-
przez… ró¿nego rodzaju frazesy, mi³e s³owa, sym-
patie.

W tym momencie pojawia siê problem w³aœnie
nieg³osowania. Dlaczego nie g³osujemy? Dlatego,
¿e nasz udzia³ w drugiej sferze, w sferze publicz-
nej, jest udzia³em nierealnym, jest udzia³em wir-
tualnym. Jak w ¿adnym innym kraju w Europie,
polskie spo³eczeñstwo abstrahuje od mainstrea-
mingu ¿ycia politycznego. WskaŸnikami tego s¹:
czytelnictwo gazet, popularnoœæ tabloidów i nie-
popularnoœæ programów publicystycznych. Wy-
nika z tego, ¿e ludzie nie chc¹ wiedzieæ, ¿e siê ich
oszukuje.

Ta druga sfera, strefa ¿ycia publicznego – zaró-
wno je¿eli chodzi o wymiar globalny, krajowy, jak
i lokalny – pozostaje poza naszym prze¿ywaniem.
My prze¿ywamy jedynie sferê rodzinn¹, to nas in-
teresuje.

Pan profesor skonkludowa³ swoje wyst¹pienie
stwierdzeniem, ¿e my, Polacy, lubimy sielanki.
Oznacza to, ¿e mi³y, sympatyczny polityk przepro-
wadzaj¹cy staruszkê przez ulicê jest dla nas
spe³nieniem tego, czego oczekujemy od tej sfery
publicznej. Niczego wiêcej od niej nie oczekujemy.
Dlatego nie partycypujemy w jej istnieniu, nie
prze¿ywamy jej, co siê wyra¿a poprzez nieg³oso-
wanie w wyborach.

Sfera lokalna, w³aœnie ta sfera publiczna pozo-
staje poza naszym zainteresowaniem. St¹d te¿ ap-
robata dla zachowañ nagannych funkcjonariuszy
publicznych, polityków, którzy bardzo czêsto po-
pe³niaj¹ ró¿nego rodzaju czyny o charakterze prze-
stêpstw pospolitych, a my im to ³atwo wybaczamy.

Proszê pañstwa, propozycja, która p³ynie z mo-
jej wypowiedzi, jest nastêpuj¹ca. Czy zamiast ka-
rania, które, po pierwsze, mo¿e siê okazaæ niee-
fektywne, po drugie, uruchamia ogromn¹ machi-
nê administracji, po trzecie, wywo³uje w¹tpliwo-
œci z punktu widzenia aksjologicznego zwi¹zane
z kwesti¹ umowy spo³ecznej, czy zamiast karania
nie wprowadziæ czegoœ na kszta³t promocji tych
okrêgów, w których by³a wysoka frekwencja
w g³osowaniu?

Je¿eli okrêg X mo¿e siê pochwaliæ osiemdzie-
siêcioprocentow¹ frekwencj¹ w wyborach, w na-
stêpnych wyborach otrzymuje on wiêksz¹ liczbê
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mandatów ani¿eli okrêg Y, w którym by³o zaledwie
dziesiêæ procent g³osuj¹cych. To by sprawi³o, ¿e
partie polityczne – zarówno te rz¹dz¹ce, jak i opo-
zycyjne – przez ca³y okres kadencji bêd¹ siê staraæ
pozyskaæ g³osy wyborców, aby mandatów do roz-
dzielenia by³o wiêcej w danym okrêgu ni¿ jeden,
jak mo¿na by hipotetycznie za³o¿yæ.

Zatem, proszê pañstwa, bierzemy pod uwagê
tylko te osoby, które partycypuj¹ w spo³eczeñ-
stwie obywatelskim, którym zale¿y na dobru pub-
licznym. Tylko wedle tego kwantyfikatora rozdzie-
lamy mandaty, a nie wedle wielkoœci okrêgu, li-
czebnoœci jego mieszkañców, b¹dŸ innych kwe-
stii. Tylko od iloœci osób, które g³osuj¹, uzale¿nia-
my liczbê mandatów do obsadzenia.

Reasumuj¹c, stanowisko pana rzecznika nie
jest jednoznaczne, brak jednoznacznego opowie-
dzenia siê za czy przeciw. Wskaza³em tylko na mi-
nusy i plusy obu rozwi¹zañ. Bardzo dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie.
Zamykam dyskusjê. Przystêpujemy do g³oso-

wania w sprawie ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. W g³osowaniu tym za
chwilê rozstrzygniemy, czy komisja bêdzie reko-
mendowaæ Senatowi przyjêcie ustawy w brzmie-
niu uchwalonym przez Sejm, czy te¿ nie.

Przypominam, ¿e za przyjêciem ustawy
w brzmieniu uchwalonym przez Sejm powinni
g³osowaæ ci senatorowie, którzy w pe³ni zgadzaj¹
siê z uchwalon¹ przez Sejm ustaw¹ i chc¹ wpro-
wadziæ obowi¹zek udzia³u pe³noletnich obywateli
w referendum ogólnokrajowym, a tak¿e w wybo-
rze Prezydenta RP, pos³ów, senatorów i przedsta-
wicieli organów samorz¹du terytorialnego. Sena-
torowie, którzy nie zgadzaj¹ siê z zaproponowany-
mi zmianami, powinni zag³osowaæ przeciw.

Prosi³bym pana senatora o liczenie g³osów.
Przystêpujemy do g³osowania.

Kto z pañ i panów senatorów jest za przyjêciem
ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej w brzemieniu uchwalonym przez Sejm,
proszê o podniesienie rêki, a pana senatora pro-
szê o liczenie g³osów. Dziêkujê. Kto jest przeciw-
ko, proszê o podniesienie rêki, a pana senatora
proszê o liczenie g³osów. Kto siê wstrzyma³ od g³o-
su, proszê o podniesienie rêki.

Dziêkujê serdecznie.
Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e ko-

misja bêdzie rekomendowaæ Senatowi nieuchwa-
lenie przez Senat ustawy o zmianie Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w brzmieniu uchwalo-
nym przez Sejm.

Pozostaje nam jeszcze ustalenie sprawozdawcy
komisji, który przedstawi stanowisko komisji na
posiedzeniu Senatu.

Kogo pañstwo senatorowie proponuj¹ na spra-
wozdawcê komisji?

Senator Anna Szablewska

Zg³aszam swoj¹ kandydaturê. Anna Szablew-
ska. Chodzê do I Liceum Ogólnokszta³c¹cego
im. Stanis³awa Wyspañskiego w Trzebinie.

Chcia³abym w Senacie opowiedzieæ o tym, co
siê tutaj sta³o, i w skrócie powiedzieæ, nad czym
debatowaliœmy, jaka jest nasza decyzja.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê serdecznie. Czy jeszcze ktoœ? Proszê.

Senator (niezidentyfikowany)
Chcia³em zg³osiæ kandydaturê pana Dawida

Siedzika. Dawid, czy móg³byœ powstaæ? Wydaje
mi siê, ¿e jest to odpowiednia osoba. Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê.

Senator £ukasz Markowski

Chcia³bym zg³osiæ swoj¹ kandydaturê. Senator
£ukasz Markowski z Pomorza. Jedno s³owo, kon-
kret.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê. Proszê.

Senator (niezidentyfikowany)
Chcia³em zg³osiæ kandydaturê senatora Doria-

na Masznica, poniewa¿ jest to odpowiednia osoba
na to miejsce. Dziêkujê.

Senator Kajetan Suchecki
Przewodnicz¹cy
Komisji Ustawodawczej

Dziêkujê. Jeœli nie ma wiêcej wniosków, przy-
stêpujemy do g³osowania.

Proszê jeszcze raz pana senatora o liczenie g³o-
sów.
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Kto z pañstwa jest za tym, aby sprawozdawc¹
Komisji Ustawodawczej by³a pani senator Anna
Szablewska? Dziêkujê.

Kto z pañstwa senatorów jest za tym, aby spra-
wozdawc¹ Komisji Ustawodawczej by³ pan Dawid
Siedzik? Dziêkujê.

Kto z pañstwa senatorów jest za tym, aby spra-
wozdawc¹ Komisji Ustawodawczej by³ pan £u-
kasz Markowski? Dziêkujê.

Kto z pañstwa senatorów jest za tym, aby spra-
wozdawc¹ Komisji Ustawodawczej by³ pan Dorian
Masznic? Dziêkujê.

Kto z pañstwa wstrzyma³ siê od g³osu?
Sprawozdawc¹ Komisji Ustawodawczej zosta³a

pani senator Anna Szablewska.
Dziêkujê wszystkim paniom i panom senato-

rów za udzia³ w posiedzeniu. ¯yczê owocnych ob-
rad Senatu.

Zamykam posiedzenie Komisji Ustawodaw-
czej. Dziêkujê.
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Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji





Pani Anna Jaguœcik
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Chcia³am spytaæ, czy jest pan senator Jaros³aw
Zawada?

Senator Jaros³aw Zawada

Tak.

Pani Anna Jaguœcik
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Pana senatora poprosimy o zliczanie g³osów.
Szanowni pañstwo, jak wczoraj mówi³am, zwyk-

le wybór przewodnicz¹cego komisji nie nastêpuje
na posiedzeniu komisji, ale przewodnicz¹cy jest
powo³ywany uchwa³¹ Senatu. Poniewa¿ mamy
bardzo ma³o czasu, wiêc robimy to przed posiedze-
niem komisji. Teraz wybierzemy przewodnicz¹ce-
go, który bêdzie prowadzi³ obrady.

Pana senatora Jaros³awa Zawadê proszê o li-
czenie g³osów. Przystêpujemy do wyboru przewo-
dnicz¹cego Komisji Praw Cz³owieka, Prawo-
rz¹dnoœci i Petycji.

Proszê teraz pana senatora Remigiusza Rut-
kowskiego, który jest jednym z kandydatów, ¿eby
siê przedstawi³, powiedzia³, kim jest i co sob¹ re-
prezentuje.

Senator Remigiusz Rutkowski
Kandydat na przewodnicz¹cego
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Witam bardzo serdecznie. Mam na imiê Remi-
giusz Rutkowski, pochodzê ze S³upska w wojewó-
dztwie pomorskim. Ubiegam siê o stanowisko
przewodnicz¹cego komisji, poniewa¿ interesujê
siê histori¹ wspó³czesn¹, ogólnie ¿yciem politycz-
nym oraz motoryzacj¹. Regularnie biorê udzia³
tak¿e we wszelkich projektach obywatelskich

oraz w Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Cz³owieka,
która, jak wiadomo, ma swoj¹ historiê, bo w tym
roku odbywa siê ju¿ szesnasta edycja.

Ponadto biorê udzia³ w konkursach: wiedzy
o Unii Europejskiej i samorz¹dzie terytorialnym,
czyli wszystkim, co jest zwi¹zane w³aœnie z oma-
wianym tematem. Jestem przekonany, ¿e temat,
który bierzemy dzisiaj pod obrady, dotyczy jakby
najni¿szego poziomu obywatelstwa, czyli ka¿dego
obywatela.

Mam nadziejê, ¿e je¿eli mnie wybierzecie,
spe³niê swoj¹ funkcjê bardzo dobrze. Dziêkujê
bardzo.

Pani Anna Jaguœcik
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Teraz bardzo proszê o zaprezentowanie siê dru-
giego z kandydatów, pana senatora Mateusza
Brzeziñskiego.

Senator Mateusz Brzeziñski
Kandydat na przewodnicz¹cego
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Witam wszystkich serdecznie. Nazywam siê Ma-
teusz Brzeziñski. Od urodzenia mieszkam w War-
szawie. Jestem tegorocznym maturzyst¹ i zdajê
przedmioty: polski i historiê, która zreszt¹ jest jed-
nym z moich zainteresowañ. Chcia³bym powie-
dzieæ coœ o sobie, ale tak za bardzo nie mogê stre-
œciæ, bo i tak mnie nie znacie i cokolwiek bym po-
wiedzia³, to nie bêdzie to mia³o wielkiego sensu. In-
teresujê siê histori¹. Myœlê, ¿e godnie bêdê pe³ni³
rolê przewodnicz¹cego. Dziêkujê uprzejmie.

Pani Anna Jaguœcik
Biuro Informacji i Dokumentacji
Kancelarii Senatu

Szanowni pañstwo, stwierdzam, ¿e zosta³y
zg³oszone nastêpuj¹ce kandydatury: senatora



Remigiusza Rutkowskiego i senatora Mateusza
Brzeziñskiego.

Informujê, ¿e senatorowie bêd¹ wybieraæ prze-
wodnicz¹cego komisji w g³osowaniu poprzez pod-
niesienie rêkê. Senator mo¿e udzieliæ poparcia tyl-
ko jednemu kandydatowi. Przystêpujemy do g³o-
sowania nad wyborem przewodnicz¹cego Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Kto jest za kandydatur¹ senatora Remigiusza
Rutkowskiego, proszê o podniesienie rêki. Proszê
o policzenie g³osów. Dziêkujê.

Kto jest za kandydatur¹ senatora Mateusza
Brzeziñskiego, proszê o podniesienie rêki, a sena-
tora o policzenie g³osów. Dziêkujê.

Senatorowie, którzy siê spóŸnili, nie bior¹
udzia³u w g³osowaniu.

Informujê, ¿e na senatora Remigiusza Rutkow-
skiego oddano 19 g³osów, natomiast na senatora
Mateusza Brzeziñskiego oddano 25 g³osów.
Stwierdzam, ¿e na przewodnicz¹cego Komisji
Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji zosta³
wybrany senator Mateusz Brzeziñski.

Proszê pana przewodnicz¹cego o prowadzenie
obrad.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Otwieram posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji. Chcia³bym przypomnieæ,
¿e tematem dzisiejszych obrad komisji jest uchwa-
lona przez Sejm w dniu 1 stycznia 2009 r. ustawa
o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Przypominam, ¿e tekst ustawy, któr¹ bêdziemy
rozpatrywaæ, jest zawarty w druku senackim
nr 333.

Proszê przedstawiciela Kancelarii Prezydenta
RP, podsekretarza stanu Mariusza Parafiañczy-
ka, o zabranie g³osu i przedstawienie rozpatrywa-
nej ustawy.

Mariusz Parafiañczyk
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Dziêkujê bardzo.
Panie Przewodnicz¹cy! Wysoka Komisjo!
Bardzo serdecznie dziêkujê za udzielenie mi

g³osu. Ustawa, któr¹ mamy okazjê procedowaæ
podczas dzisiejszego posiedzenia, któr¹ ja mam
zaszczyt reprezentowaæ w imieniu pana prezy-
denta, zak³ada zmianê Konstytucji Rzeczypospo-
litej Polskiej. Jej g³ównym za³o¿eniem jest ode-
jœcie od modelu dobrowolnego udzia³u w wybo-
rach parlamentarnych, w wyborach prezyden-
ckich, a tak¿e w wyborach przedstawicieli orga-

nów samorz¹du terytorialnego, jak równie¿ w re-
ferendum.

W opinii pana prezydenta, u podstaw tej inicja-
tywy leg³o przede wszystkim s³abn¹ce zaintereso-
wanie obywateli udzia³em w wyborach. Ze staty-
styk wynika, ¿e ta frekwencja, mam tu na myœli
zw³aszcza wybory parlamentarne do Sejmu i Se-
natu Rzeczypospolitej Polskiej, kszta³tuje siê na
poziomie poni¿ej 50%. Zreszt¹ w druku, który
pañstwo senatorowie zapewne macie przed sob¹,
jest zawarta tabela obejmuj¹ca lata 1991–2007.
Przy czym pragnê zaznaczyæ, ¿e w tej tabeli nie
ujêto frekwencji wyborczej w wyborach z 4 czer-
wca 1989 r., poniewa¿ by³y to wybory do Sejmu
kontraktowego, natomiast tylko do Senatu by³y
wówczas w stu procentach wolne, nieobarczone
¿adnym parytetem. W zwi¹zku z powy¿szym, ¿eby
nie zaburzaæ tej tendencji, przedstawiliœmy wy¿ej
wspomniane lata.

Jak pañstwo zapewne widzicie w tej tabeli,
w dwóch na szeœæ przypadków frekwencja prze-
wy¿szy³a – pragnê zaznaczyæ, ¿e tylko nieznacznie
– poziom 50%. Mia³o to miejsce w 1993 roku.
Frekwencja w wyborcza w wyborach do Senatu
kszta³towa³a siê na poziomie 52,6%, do Sejmu –
52,8%. W ostatnich wyborach parlamentarnych,
zarówno do Sejmu, jak i do Senatu, na poziomie
53,8%, w pozosta³ych czterech przypadkach by³o
to poni¿ej 50%.

Ponadto chcia³bym zaznaczyæ, ¿e ta inicjatywa
zmierza równie¿ do podniesienia stanu œwiado-
moœci obywatelskiej. Chodzi o to, ¿e obowi¹zek
uczestnictwa w akcie wyborczym czy referendum
mo¿e sk³aniaæ potencjalnego wyborcê do g³êbszej
analizy prezentowanych programów, g³êbszej re-
fleksji nad nimi.

Mo¿e to siê przyczyniæ do tego, ¿e debata polity-
czna bêdzie ukierunkowana tylko na argumenta-
cjê merytoryczn¹ zawart¹ w programach, co te¿
niew¹tpliwie przyczyni siê do podniesienia jako-
œci tych programów. Te programy by³yby bardziej
odpowiedzialne. W zwi¹zku z powy¿szym wyborcy
uzyskaliby wiêksz¹ klarownoœæ i przejrzystoœæ te-
go programu.

Ponadto chcia³bym zaznaczyæ, ¿e w opinii pana
prezydenta wprowadzenie obowi¹zku wyborczego
równie¿ jest pewn¹ prób¹ nak³onienia obywateli,
wyborców, czyli osób uprawnionych do g³osowa-
nia, do wziêcia wspó³odpowiedzialnoœci za dalsze
losy pañstwa. Chodzi o to, ¿eby ka¿dy wyborca
odczuwa³, nie chcê powiedzieæ ciê¿ar, ale rangê tej
odpowiedzialnoœci, ¿eby ka¿dy z potencjalnych
wyborców odczuwa³, ¿e jego g³os ma znaczenie, je-
go g³os wiele wa¿y, poniewa¿ on sam tworzy pew-
n¹ zbiorowoœæ, która mo¿e w przysz³oœci dokonaæ
okreœlonego wyboru i w ten sposób kszta³towaæ
dalsze kierunki rozwoju w kraju.

Poza tym chcia³bym równie¿ zwróciæ uwagê
pañstwa na to, ¿e zak³adamy, i¿ – wzorem innych
krajów, w których s¹ praktykowane obowi¹zkowe
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wybory – w istotny sposób podnios¹ one frekwen-
cjê wyborcz¹. To z kolei prowadzi³oby do wy¿szego
stopnia legitymizacji wybranych organów. Ozna-
cza to, ¿e dana osoba czy dany organ wybrany
w obowi¹zkowych wyborach mia³by za sob¹
poparcie wielu milionów obywateli. St¹d decyzje
takiej osoby czy organu, rozstrzygniêcia podejmo-
wane w imieniu tych obywateli, którzy oddali na
nich swój g³os, mia³yby wiêksz¹ rangê i wiêksze
umocowanie spo³eczne. Na to równie¿ chcia³bym
zwróciæ uwagê pañstwa senatorów.

Jeœli pañstwo i pan przewodnicz¹cy pozwolicie,
pokrótce przedstawiê jeszcze konstrukcjê usta-
wy, która zosta³a pañstwu senatorom przed³o¿o-
na z uprzejm¹ proœb¹ o rozpatrzenie.

Wysoka Komisjo! W art. 1 ustawy uchyla siê
obecny art. 62 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej, który zawiera przepisy stanowi¹ce, ¿e
udzia³ w wyborach i w referendum jest uprawnie-
niem ka¿dego obywatela. Jest to zawarte w roz-
dziale 2 konstytucji: Wolnoœci, prawa i obowi¹zki
cz³owieka i obywatela, w czêœci: Wolnoœci i prawa
polityczne. Tak przedstawia siê pierwszy punkt
nowelizacji.

Natomiast ca³e sedno ustawy zmieniaj¹cej,
jej kluczowe rozstrzygniêcia, zosta³y zawarte
w art. 2. Szanowni pañstwo, mamy propozycjê
nadania nowego brzmienia przepisowi, który
uprzednio znajdowa³ siê w art. 62, to znaczy, ¿e-
by zosta³ on przeniesiony do czêœci: Obowi¹zki
w rozdziale 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Pol-
skiej. Zgodnie z za³o¿eniem projektodawców,
mielibyœmy wprowadziæ przepis bêd¹cy przefor-
mu³owaniem obecnie obowi¹zuj¹cego przepisu.
Mianowicie, ¿e obywatel polski ma obowi¹zek
udzia³u w referendum oraz obowi¹zek uczestni-
ctwa w wyborach.

Najwa¿niejsza w tej nowelizacji jest zmiana up-
rawnienia na obowi¹zek z przyczyn, które na
wstêpie swojego wyst¹pienia pokrótce pañstwu
przedstawi³em. Oczywiœcie, ten obowi¹zek nie
by³by obowi¹zkiem o charakterze bezwzglêdnym,
to znaczy nie dotyczy³by ka¿dego bez wyj¹tku,
lecz obywateli uprawnionych do g³osowania.

Ten obowi¹zek nie odnosi³by siê do tych oby-
wateli, którzy s¹ ubezw³asnowolnieni lub pozba-
wieni praw publicznych prawomocnym orzecze-
niem s¹dowym. Ponadto – zmierzaj¹c w kierunku
wprowadzania pewnych ograniczeñ – nie chcê, ¿e-
by pañstwo odnieœli wra¿enie, ¿e bêdzie to obo-
wi¹zek o charakterze totalnym. W zwi¹zku z no-
wel¹ konstytucji zak³ada siê równie¿, ¿e w usta-
wodawstwie zwyk³ym zostan¹ okreœlone warunki
zwolnienia z tego obowi¹zku. To jest intencj¹ pro-
jektodawców.

W przekonaniu autorów projektu, projekto-
dawców noweli w wyniku przyjêtego przez nich
za³o¿enia, a mianowicie przyjêcia postulatu obo-

wi¹zkowego udzia³u w wyborach, frekwencja wy-
borcza zawsze przekracza³aby 50%. St¹d nale¿a-
³oby zmieniæ te¿ przepis w konstytucji – art. 125,
ust. 1 – w ten sposób, by wynik referendum by³
z za³o¿enia wi¹¿¹cy. Obecnie, ¿eby wyniki referen-
dum by³y wi¹¿¹ce, musi zostaæ oddane co naj-
mniej 50% wa¿nych g³osów. To wszystko, jeœli
chodzi o konstrukcjê ustawy.

Oczywiœcie, to co ju¿ przed chwil¹ sygnalizowa-
³em, zmiana konstytucji bêdzie skutkowa³a wpro-
wadzeniem zmian w ustawodawstwie zwyk³ym.
Mam tu na myœli zw³aszcza szeroko pojête usta-
wodawstwo wyborcze, w szczególnoœci ordynacjê
wyborcz¹, ordynacjê parlamentarn¹, ordynacjê
samorz¹dow¹, ustawê o wyborze Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej, jak równie¿ ustawy doty-
cz¹ce organizacji referendum.

Proszê pañstwa, na koniec mojego wyst¹pie-
nia, apeluj¹c do pañstwa senatorów o pozytywne
ustosunkowanie siê do przedk³adanej noweliza-
cji, chcia³bym jeszcze zaznaczyæ, ¿e op³ata absen-
cyjna, która mia³aby byæ wprowadzana za brak
uczestnictwa w wyborach, kszta³towa³aby siê,
zreszt¹ jak pañstwo pewnie zauwa¿yliœcie po lek-
turze uzasadnienia, na poziomie 5–10 z³. Zda-
niem autorów projektu nie jest to zbyt wygórowa-
na kwota, poza tym w zamierzeniu projektodaw-
ców nie chodzi o wywieranie jakiejkolwiek presji
na wyborcach, obywatelach. Nie chodzi o wywo³y-
wanie u nich pewnego poczucia zagro¿enia okreœ-
lon¹ kar¹ w przypadku braku uczestnictwa w wy-
borach, chodzi raczej o zaproszenie wszystkich
obywateli do pewnej pog³êbionej refleksji i debaty.
To tak¿e próba zmiany spojrzenia na zagadnienie
wyborów. Szanowni pañstwo, zwróæmy uwagê na
to, ¿e – zdaniem pana prezydenta, zdaniem pro-
jektodawców – uczestnictwo w wyborach nale¿a-
³oby traktowaæ nie w kategoriach obowi¹zku mo-
ralnego, obowi¹zku obywatelskiego, lecz jednak
w kategoriach obowi¹zku prawnego.

Ka¿dy z nas bez wyj¹tku jest zobowi¹zany do
ponoszenia okreœlonych danin publicznych,
mam tu na myœli podatki. Jesteœmy zobowi¹za-
ni do czynnego obowi¹zku obrony Rzeczypospo-
litej, na przyk³ad do s³u¿by wojskowej. W akcie
wyborczym, referendum rozstrzyga siê o funda-
mentalnych kwestiach pañstwowych. W zwi¹z-
ku z powy¿szym, poniewa¿ rozstrzygamy o kwe-
stiach niezwykle istotnych, wiêc pójdŸmy do
tych wyborów wszyscy, wszyscy rozstrzygnijmy
o tym, co jest istotne dla pañstwa, dla kraju, dla
nas wszystkich, dla przysz³ych pokoleñ. St¹d
te¿ podkreœlamy, ¿e wprowadzenie obowi¹zku
wyborczego nie ma na celu jakiejkolwiek próby
wywierania presji na wyborcach czy nacisku na
nich.

Konkluduj¹c, bardzo serdecznie proszê pañ-
stwa senatorów o poparcie przed³o¿onej inicjaty-
wy. Bardzo dziêkujê za uwagê.
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Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê za wypowiedŸ. Czy ktoœ z pañstwa se-
natorów chcia³by zadaæ pytanie panu ministrowi?
Proszê uprzejmie.

Senator (niezidentyfikowany)
Mam pytanie. Kto i w jaki sposób bêdzie pobie-

ra³ tê op³atê absencyjn¹, je¿eli obywatel nie pój-
dzie na wybory? A je¿eli ktoœ nie zap³aci, to co siê
stanie, czy komornik przyjdzie po te 5 z³?

Mariusz Parafiañczyk
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Panie Senatorze! Panie Przewodnicz¹cy! Wyso-
ka Komisjo!

Jak zosta³o to zawarte w uzasadnieniu, tê op³a-
tê dobrowolnie bêdzie wnosi³ wyborca, który nie
uczestniczy³ w wyborach, na konto wybranej
przez siebie organizacji po¿ytku publicznego.
Zwróæcie pañstwo uwagê, ¿e to dzia³a tak samo,
jak w przypadku przeznaczania 1% naszych po-
datków na organizacje po¿ytku publicznego. To
pañstwo sami wskazujecie, kto ma byæ benefi-
cjentem tej op³aty.

Odpowiem teraz na drug¹ czêœæ pytania pana
senatora – czy bêd¹ uruchamiane jakiekolwiek
egzekucje komornicze. Na tym etapie nie jestem
w stanie precyzyjnie siê do tego ustosunkowaæ,
ale – tak jak wspomnia³em w swoim wyst¹pieniu
g³ównym – zamierzeniem projektodawców nie jest
wywieranie presji na wyborcach i stwarzanie
u nich wra¿enia zagro¿enia. Uwa¿am wiêc, ¿e taki
instrument jak egzekucja komornicza raczej nie
jest przewidywany. Dziêkujê bardzo.

(brak nagrania)

Mariusz Parafiañczyk
Podsekretarz stanu w Kancelarii
Prezydenta RP

Bardzo dziêkujê za pytanie, Panie Senatorze.
Pozwolê sobie w miarê rzeczowo odpowiedzieæ,
zgodnie z pana oczekiwaniem.

Otó¿, tak jak wspomnia³em, ta wysokoœæ kary,
czyli kszta³tuj¹ca siê na poziomie miêdzy 5 a 10 z³,
wynika z jednego z za³o¿eñ, które leg³o u podstaw
nowelizacji. Jest nim to, ¿e nie chcemy wywieraæ
wra¿enia zagro¿enia u wyborców. Oczywiœcie,
mo¿na dyskutowaæ nad wysokoœci¹ tej op³aty. Je-
œli natomiast wziêlibyœmy pod uwagê, ¿e ten me-
chanizm zacz¹³by funkcjonowaæ i na przyk³ad
okreœlona liczba wyborców nie bra³aby udzia³u
w wyborach, to tê kwotê, za³ó¿my te 5 z³, nale¿a³o-

by przemno¿yæ przez liczbê osób, które nie wziê³y
udzia³u w g³osowaniu. To da³oby dosyæ wysok¹
kwotê wp³acan¹ na rzecz organizacji po¿ytku
publicznego.

Jeœli zaœ chodzi o drugie pytanie pana senato-
ra, to znaczy furtkê, która mia³aby zostaæ otwarta
i prowadziæ do dalszych zmian w konstytucji, to
muszê powiedzieæ, ¿e ochrona przed tego rodzaju
inicjatywami le¿y równie¿ w rêkach pañstwa se-
natorów. Intencj¹ pana prezydenta, intencj¹ au-
torów projektu nie jest tworzenie jakiegokolwiek
wy³omu w tym zakresie. Zreszt¹, jak pañstwo se-
natorowie – i pan senator zapewne równie¿ –
zwróciliœcie uwagê, w uzasadnieniu nawi¹zujemy
do tego, ¿e zmiana konstytucji jest rzecz¹ wielkiej
wagi. W zwi¹zku z tym nie wyobra¿am sobie, ¿e-
byœmy mogli mieæ do czynienia z otwarciem ja-
kiejkolwiek furtki. Na pewno nie jest to intencj¹
pana prezydenta.

(brak nagrania)

Mariusz Parafiañczyk
Podsekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

(brak nagrania)

Jak pokaza³y ostatnie wybory, gdy jest potrze-
ba pójœcia do urny wyborczej, idzie ponad 50%
spo³eczeñstwa. Wed³ug mnie jest to wynik dosyæ
zadowalaj¹cy, porównuj¹c to na przyk³ad ze
Szwajcari¹, która – aby osi¹gn¹æ piêædziesiêcio-
procentow¹ frekwencjê wyborcz¹ – musi zmuszaæ
dosyæ restrykcyjnymi karami swoich obywateli do
pójœcia na g³osowanie. Chcia³bym, ¿eby wszyscy
mieli to na uwadze.

(brak nagrania)

Senator (niezidentyfikowany)
Chcia³bym jeszcze nawi¹zaæ do s³ów pana mi-

nistra. Ustalenie op³aty absencyjny na poziomie
od 5 do 10 z³ to jest sposób na to, ¿eby nie wywo³y-
waæ atmosfery przymuszania obywateli do g³oso-
wania. Przypomnijmy sobie, ¿e tak niedawno, co
by³o zupe³nie zgodne z konstytucj¹, mieliœmy
obowi¹zkow¹ s³u¿bê wojskow¹ i niewykonanie te-
go obowi¹zku wi¹za³o siê z du¿o wiêkszymi kon-
sekwencjami, karami. Nikt wówczas tego nie kwe-
stionowa³, a nawet przy próbie wprowadzenia
zmian by³y tak¿e negatywne g³osy, ¿e armia nie
powinna byæ zawodowa, ale nadal poborowa.

Kary, które wi¹za³y siê z niewype³nieniem obo-
wi¹zku wojskowego, odgrywa³y du¿o wiêksz¹ rolê
w ¿yciu obywatela ni¿ projektowana kara absen-
cyjna w wysokoœci 5, 10 z³. W dodatku pojawiaj¹
siê kwestie, na jakie cele bêdzie ta kwota przezna-
czona i kto bêdzie j¹ egzekwowaæ. W tamtym obo-
wi¹zku mieliœmy w³aœnie to sprecyzowane. Moim
zdaniem kwota od 5 do 10 z³ nie spowoduje, ¿e
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pójdziemy do wyborów, lecz bêdzie to jedynie spo-
sób na dofinansowanie organizacji po¿ytku publi-
cznego.

Uwa¿am, ¿e jeœli ju¿ ta kara mia³aby byæ wpro-
wadzona, to powinna ona byæ wiêksza i egzekwo-
wana w bardziej rygorystyczny sposób. Dziêkujê.

(brak nagrania)

Senator (niezidentyfikowany)
Nie zgadzam siê na to, by w wyborach intereso-

wa³o nas tylko osi¹gniêcie wysokiej frekwencji. To
jest traktowanie wyborów de facto jako pustej sta-
tystyki.

Chcia³em zwróciæ uwagê, ¿e najcenniejsze
w demokracji jest to, ¿e podejmowane w akcie wy-
borczym decyzje s¹ przemyœlane, ¿e s¹ to wybory,
z którymi siê uto¿samiamy.

Na przyk³adach krajów, w których wprowadzo-
no przymus wyborczy (samo s³owo – przymus!),
odnotowujemy wiêcej przypadków g³osów nie-
wa¿nych, zdecydowanie wiêcej g³osów pustych,
nieprawid³owo zakreœlonych. Ludzie id¹ do urn
po prostu po to, aby nie byæ napiêtnowanymi,
wrzucaj¹ do urny niewa¿ny g³os i na tym koñczy
siê ich demokratyczna wola. Czy na takiej frek-
wencji nam zale¿y?

Senator (niezidentyfikowany)
Chcia³am siê zapytaæ, co z osobami, które nie

maj¹ polskiego obywatelstwa, nie maj¹ miejsca
zamieszkania. One nie s¹ uprawnione do g³oso-
wania. To oznacza, ¿e bêd¹ zwolnione z kary ab-
sencyjnej?

Senator (niezidentyfikowany)
Jak egzekwowaæ kary od bezdomnych? To jest

najtrudniejsza grupa do egzekwowania wszelkich
kar.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Do udzia³u w dyskusji zg³asza siê bardzo du¿o
osób. Pozwólcie pañstwo, ¿e bêdê wyznacza³
mówców kolejno. Bardzo proszê.

Senator (niezidentyfikowany)
Jestem zdecydowanie przeciwko przyjêciu no-

welizacji. Chcia³bym powiedzieæ przede wszyst-
kim to, ¿e proponowanymi zmianami wkraczamy
w sferê wolnoœci i praw cz³owieka. Udzia³ w wybo-
rach zosta³ zapisany jako prawo, nie jako obo-

wi¹zek, w powszechnej Deklaracji Praw Cz³owie-
ka. Pytanie, czy chcemy wprowadziæ obowi¹zko-
we wybory, jest wiêc tak naprawdê pytaniem, czy
chcemy wkraczaæ w tê sferê wolnoœci i praw cz³o-
wieka, która ju¿ od dawno jest ustalona.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Oddajê g³os kole¿ance.

Senator (niezidentyfikowany)
Pragnê tak¿e nadmieniæ, ¿e ewentualne wpro-

wadzenie tej¿e ustawy narusza³oby, moim zda-
niem, art. 62 konstytucji, który mówi o wszela-
kich wolnoœciach cz³owieka. Wed³ug mnie przy-
mus wyborczy jest naruszeniem tych wolnoœci.
Poza tym, tak jak ju¿ koledzy wspominali, czy za-
le¿y nam na tym, ¿eby ludzie szli do wyborów
z przymusu, tak jak siê to dzia³o siê za poprzed-
niej epoki? Czy te¿ chcemy, ¿eby naprawdê inte-
resowali siê losem swojego pañstwa, udzia³
w wyborach mieli w swoim obowi¹zku moral-
nym?

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê bardzo za wypowiedŸ. Proszê o zabra-
nie g³osu kolejn¹ osobê.

Senator (niezidentyfikowany)
Zosta³o ju¿ powiedziane, ¿e wprowadzenie obo-

wi¹zkowych wyborów spowoduje oddawanie wiê-
kszej iloœci g³osów niewa¿nych. To prawda. Zmusi
to jednak obywateli do tego, a¿ebyœmy zaczêli in-
teresowaæ siê polityk¹. To prawda, ¿e znajd¹ siê
osoby, które pójd¹ do wyborów, bo musz¹, i odda-
dz¹ g³os niewa¿ny, które mimo wszystko nie zain-
teresuj¹ siê polityk¹. Na pewno bêd¹ jednak i ta-
cy, którzy stwierdz¹, ¿e po co maj¹ wydawaæ 5 z³,
i pójd¹ na wybory, ¿eby te pieni¹dze im nie prze-
pad³y, zastanowi¹ siê, na kogo oddaæ swój g³os,
a wiêc wejd¹ w ¿ycie polityczne, szukaj¹c osoby,
na któr¹ chc¹ zag³osowaæ. To jest metoda kija
i marchewki.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê. Proszê kolejnego senatora.
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Senator (niezidentyfikowany)

Chcia³bym poruszyæ dwie kwestie. Jestem
przeciwko wprowadzaniu obowi¹zkowego g³oso-
wania, po pierwsze, poniewa¿ by³oby to niebezpie-
czne dla Narodu, poniewa¿ w Polsce, jak w ka¿-
dym innym pañstwie, jest du¿a grupa ludzi po
prostu nieœwiadomych politycznie.

Obecnie do wyborów idzie œrednio 45–50%
uprawnionych, wiêc mniej ni¿ po³owa spo³e-
czeñstwa. Je¿eli druga po³owa obywateli nie chce
w nich uczestniczyæ, to jest ich wybór. Nie wa¿ne,
czy nie chc¹ pójœæ g³osowaæ, bo nie odpowiadaj¹ im
w³adze, bo uwa¿aj¹, ¿e nie mog¹ nic zmieniæ, czy
nie interesuje ich polityka lub po prostu uwa¿aj¹,
¿e sami sobie potrafi¹ w tym pañstwie poradziæ.

Za³ó¿my, ¿e ta grupa ludzi zostaje zmuszona do
pójœcia na wybory, a kara za nieobecnoœæ na g³oso-
waniu jest wy¿sza, wynosi na przyk³ad 500 z³. Wów-
czas ci obywatele przestraszyliby siê tej kary i po-
szliby do urn, bo nie chcieliby p³aciæ za absencjê.

W jaki sposób mieliby oni zacz¹æ interesowaæ
siê polityk¹? Maj¹ przeczytaæ wywiad z jakimœ po-
litykiem lub ogl¹daæ telewizjê przez dwie, trzy go-
dziny przed wyborami i wtedy zdecydowaæ, na ko-
go zag³osowaæ? Na jakiej podstawie mieliby pode-
jmowaæ tak¹ decyzjê? Pañstwo powinno uœwiada-
miaæ obywateli w kwestii wa¿noœci wyborów, a nie
nak³adaæ na nich obowi¹zek wyborczy.

Moim zdaniem wprowadzenie obowi¹zku wybor-
czego jest niebezpieczne dla pañstwa. Nieœwiado-
mymi politycznie obywatelami ³atwo jest bowiem
manipulowaæ i mogliby oni zag³osowaæ na partiê,
która mog³aby byæ niebezpieczna dla kraju.

Druga kwestia, o której chcê powiedzieæ, to
fakt, ¿e w Polsce obowi¹zkowe wybory kojarz¹ siê
z poprzedni¹ epok¹. Na przyk³ad obywatele Au-
stralii id¹ na g³osowanie, bo dla nich to jest pe-
wien nawyk, przyzwyczajenie. Dla Polaków to by
by³o coœ nowego. Pewnie w ramach buntu wiêk-
szoœæ z was by do nich nie posz³a, by daæ wyraz
swojemu sprzeciwowi wobec tego obowi¹zku.
W Polsce reakcja ludzi by³aby jednoznaczna
– by³by bunt wobec takiego rozwi¹zania i zosta³o-
by to potraktowane jako powrót do PRL. Obowi¹z-
kowe g³osowanie kojarzy siê bowiem z PRL, z g³o-
sowaniem na partiê, która ju¿ wczeœniej jest usta-
lona jako zwyciêska. Dziêkujê.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Uprzejmie proszê pañstwa o ciszê.

Senator (niezidentyfikowany)

Przed chwil¹ ktoœ wspomnia³ o formie karania
cudzoziemców za brak uczestnictwa w wyborach.

Mogê tylko przytoczyæ art. 12 Miêdzynarodowego
Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, w któ-
rym Polska jest pañstwem stron¹. Mówi on o tym,
¿e ka¿dy cz³owiek przebywaj¹cy legalnie na teryto-
rium jakiegokolwiek innego pañstwa strony tego
paktu ma prawo w obrêbie tego terytorium do wol-
noœci wyboru i swobodnego poruszania siê. Wpro-
wadzenie obowi¹zku wyborczego wkracza w posta-
nowienia Miêdzynarodowego Paktu Praw Obywa-
telskich i Politycznych dotycz¹ce cudzoziemców.

¯ebym nie zosta³ Ÿle zrozumiany, powiem, ¿e
jestem przeciwko wprowadzeniu dyskutowanej
zmiany konstytucji.

Kolejn¹ spraw¹ jest tak¿e wolnoœæ obywatela
w pañstwie. Ka¿dy obywatel ma prawo i mo¿li-
woœæ bez dyskryminacji, o której mowa w art. 2,
i bez nieuzasadnionych ograniczeñ do korzysta-
nia z czynnego i biernego prawa wyborczego, gwa-
rantuj¹cego wyborcom swobodne wyra¿anie woli.
Mam wra¿enie, ¿e taki obowi¹zek, choæby pod ka-
r¹ ma³¹ i nawet niezbyt zobowi¹zuj¹c¹, ograni-
cza³by tê swobodê. Dziêkujê bardzo.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Równie¿ dziêkujê. Proszê pani¹ senator.

Senator (niezidentyfikowany)

Ka¿dy z nas ma inne stanowisko w omawianej
sprawie. Powstaje pytanie, dlaczego chcemy zwiê-
kszyæ frekwencjê wyborcz¹. Chcemy zwiêkszyæ
iloœæ wyborców tylko po to, ¿eby Polska mia³a siê
czym pochwaliæ? Czy po to, ¿ebyœmy mieli œwia-
domoœæ, ¿e to od nas zale¿y wybór prezydenta,
wybór parlamentu i wybór ludzi, którzy bêd¹ za
nas doprowadzaæ kraj do takiego stanu, w którym
mo¿emy ¿yæ?

Jeœli zale¿y nam tylko na zwiêkszeniu frekwen-
cji wyborczej, ¿eby mieæ siê czym pochwaliæ, to
proponowana kara do tego doprowadzi, poniewa¿
wówczas wiêkszoœæ Polaków pójdzie na wybory
i nieœwiadomie zag³osuje na kogokolwiek tylko po
to, ¿eby mieæ g³osowanie za sob¹.

Jeœli jednak zale¿y nam na tym, ¿eby ka¿dy
mia³ œwiadomoœæ wyborcz¹, to wydaje mi siê, ¿e
proponowana kara tego nie sprawi. Przyk³ado-
wo, ka¿dy Amerykanin jest dumny z udzia³u
w wyborach, ma œwiadomoœæ, ¿e ma wybór, ¿e
ka¿dy g³os siê liczy. Dla niego ka¿dy g³os to jest
coœ wielkiego.

Uwa¿am, ¿e jeœli chcemy zwiêkszyæ frekwencjê
wyborcz¹ w Polsce, to nale¿y to robiæ tylko po-
przez uœwiadamianie obywateli, dlaczego i po co
g³osujemy. Takie jest moje zdanie. Dziêkujê.
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Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê. Proszê o wypowiedŸ kolejn¹ osobê.

Senator (niezidentyfikowany)

Dziêkujê serdecznie.
Chcia³em zwróciæ uwagê na bardzo wa¿n¹ kwe-

stiê, o której jeszcze nie zd¹¿yliœmy powiedzieæ.
Mianowicie, id¹c do wyborów pod przymusem ka-
ry, musimy wybraæ jednego z kandydatów, którzy
s¹ nam proponowani.

Za³ó¿my, ¿e w wyborach prezydenckich startu-
je dwóch kandydatów o podobnych pogl¹dach po-
litycznych. Je¿eli ja mam inne zapatrywania poli-
tyczne, to muszê wybraæ mniejsze z³o. Pañstwo,
zmuszaj¹c mnie do pójœcia do wyborów ze œwia-
domoœci¹ tego, ¿e nie mogê wybraæ spoœród
dwóch kandydatów, z których ¿adnego nie uwa-
¿am za odpowiedniego, zmusza mnie do postêpo-
wania wbrew sobie.

Senator (niezidentyfikowany)
Wcale nie musisz wybieraæ. Mo¿esz wrzuciæ do

urny pust¹ kartkê.

Senator (niezidentyfikowany)
Czy to jednak ma sens?

Senator (niezidentyfikowany)

Proszê Pañstwa!
Zastanawiamy siê nad doœæ powa¿n¹ spraw¹,

jak¹ jest zwiêkszenie frekwencji w wyborach.
Uwa¿am, ¿e ¿yjemy w kraju demokratycznym
i nak³adanie kar pieniê¿nych na obywateli, ponie-
wa¿ nie chc¹ wzi¹æ udzia³u w wyborach, jest ab-
surdem. Mo¿e powinniœmy iœæ w trochê innym
kierunku.

Byæ mo¿e niska frekwencja udzia³u w wybo-
rach jest wyra¿eniem jakiegoœ sprzeciwu obywa-
teli wobec osób rz¹dz¹cych naszym krajem. Jest
wiele przyk³adów ró¿nych afer korupcyjnych.
Dlatego wydaje mi siê, ¿e nale¿a³oby zacz¹æ od za-
szczepienia w obywatelach wiary w to, ¿e mo¿e siê
coœ w tym kraju polepszyæ przede wszystkim
w sprawach, które w naszym kraju – brzydko mó-
wi¹c – kulej¹, na przyk³ad w sprawie opieki zdro-
wotnej i innych.

Mo¿e rz¹d powinien iœæ w takim kierunku, ¿eby
pokazaæ obywatelom, ¿e mo¿na mu zaufaæ, ¿e je-
go przedstawiciele bêd¹ nas godnie reprezento-
waæ. Jestem przekonany, ¿e wtedy frekwencja
bardzo wzroœnie. Dziêkujê bardzo.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê. Proszê o wypowiedŸ kolejnego sena-
tora.

Senator (niezidentyfikowany)

Dziêkujê. Jestem stanowczo przeciwny tej
ustawie, poniewa¿ bêdzie ona Ÿród³em buntu
wœród Polaków. Oczywiœcie wiemy, ¿e jakim jeste-
œmy Narodem, który potrafi siê buntowaæ.

S¹dzê, ¿e wprowadzaj¹c tak¹ ustawê, obalimy
pojêcie wolnych wyborów. Wracaj¹c do historii
naszego kraju, przez 123 lata by³ on pod zabora-
mi, a póŸniej jeszcze by³ nêkany przez komunizm.
Domagaliœmy siê wolnoœci, niezale¿noœci. Nagle,
w XXI wieku pojawia siê pomys³, ¿eby w Polsce
wprowadziæ wybory pod przymusem. To chyba
jest coœ nie tak.

To, ¿e w Europie jest dziewiêtnaœcie pañstw,
które wprowadzi³y obowi¹zek, przymus g³osowa-
nia pod groŸb¹ kary pieniê¿nej, to nie znaczy, ¿e
Polska te¿ to musi robiæ. Naj³atwiej jest papugo-
waæ po innych krajach takie postêpowanie.

Zamiast tego mo¿e skoncentrujmy siê na tym,
dlaczego Polacy nie chodz¹ do urn. Mo¿e powinna
nast¹piæ jakaœ zmiana w polityce, bo jesteœmy
znudzeni polityk¹, s¹ afery, korupcja. Mamy wy-
kszta³con¹ m³odzie¿. Pozwólmy tej m³odzie¿y
dzia³aæ.

Wœród wielu osób uprawnionych do g³osowa-
nia s³yszy siê opinie, ¿e nie ma na kogo g³osowaæ.
Taka jest zazwyczaj odpowiedŸ. Dziêkujê.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê. Proszê bardzo kolejn¹ osobê.

Senator (niezidentyfikowany)

Nasunê³o mi siê teraz pewne pytanie. Jest to
pytanie g³ównie do naszych goœci, ale równie¿ i do
was, kole¿anki i koledzy.

Mam wra¿enie, ¿e w Polsce wiele siê robi, ¿eby
utrzymaæ wszystko na takim poziomie, na jakim
jest, ¿eby nie spaœæ ni¿ej. Dlaczego nie robimy nic,
¿eby by³o lepiej?

Wed³ug mnie to jest jedna z g³ówny przyczyn,
dlaczego Polacy rezygnuj¹ z udzia³u w wyborach.
Mam wra¿enie, ¿e dzia³ania rz¹du s¹ skoncentro-
wane na tym, ¿eby nic siê nie pogorszy³o. Dlacze-
go nie podejmuje siê ¿adnych dzia³añ, które mog¹
polepszyæ sytuacjê w naszym kraju?
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Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê. Proszê nastêpn¹ osobê.

Senator (niezidentyfikowany)
Równie¿ jestem przeciw tej ustawie. Myœlê, ¿e

nasza demokracja jest jeszcze m³oda i nasze spo³e-
czeñstwo, jak dziecko, dopiero uczy siê tej demo-
kracji, jak dziecko nie do koñca wie, co jest dla nie-
go dobre, i czêsto nie wybiera tego, co w³aœciwe. My
jako senatorowie jesteœmy jakby rodzicami. Mamy
dwa wyjœcia: mo¿emy albo ukaraæ to dziecko, które
dopiero siê uczy, które chce dobrze wybraæ, albo
uczyæ je, ¿eby potrafi³o samo wybraæ.

Kole¿anka mówi³a o tym, ¿e w Stanach Zjedno-
czonych jest wysoka frekwencja wyborcza, ¿e
Amerykanie maj¹ du¿e poczucie, ¿e ich g³os siê li-
czy, ¿e naprawdê maj¹ wp³yw na politykê. Chcia-
³em powiedzieæ, ¿e jest to wynik innej ordynacji
wyborczej. Tam s¹ okrêgi jednomandatowe, wiêc
ka¿dy z kandydatów po prostu musi siê bardzo
staraæ, ¿eby ka¿dy pojedynczy obywatel odda³ na
niego g³os. Z kolei ka¿dy obywatel ma poczucie
to¿samoœci z tym kandydatem i poczucie, ¿e two-
rzy jego sukces. Dziêkujê.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê. Oddajê g³os koledze, który jeszcze nie
mia³ okazji siê wypowiedzieæ. Proszê uprzejmie.

Senator (niezidentyfikowany)
Stanowczo jestem przeciw tej ustawie. Uwa-

¿am, ¿e kara pieniê¿na nie poprawi frekwencji.
Mo¿na by natomiast spróbowaæ na przyk³ad u³at-
wiæ wyborcom g³osowanie poprzez wprowadzenie
systemu g³osowania przez internet. Na pewno
wiêkszoœæ z nas posiada internet w domu. Wiele
osób zag³osowa³oby, gdyby mo¿na by³o to zrobiæ
za poœrednictwem internetu, a teraz nie g³osuj¹,
poniewa¿ na przyk³ad nie chce im siê wychodziæ
z domu, jest brzydka pogoda, Ÿle siê czuj¹.

Równie¿ czas, który jest przeznaczony na wy-
bory, jest za krótki. Na przyk³ad ktoœ nie mo¿e za-
g³osowaæ, poniewa¿ nie ma go w Polsce. Czy wtedy
te¿ by³aby nak³adana kara?

Jeszcze jedna rzecz. Jest proponowane, by anulo-
wanie op³aty absencyjnej by³o stosowane przede
wszystkim w odniesieniu do osób znajduj¹cych siê
w trudnej sytuacji materialnej, a tak¿e obywateli
w wieku senioralnym. Zgadzam siê, by zwolniæ z tej
op³aty osoby starsze, ale okreœlenie, kto jest w trud-

nej sytuacji materialnej, mo¿e stanowiæ problem.
Przecie¿ ka¿dy z nas mo¿e podawaæ siê za tak¹ oso-
bê. Nie ma jasnego kryterium, które by okreœla³o, ja-
ka kwota na jednego cz³onka rodziny uprawnia³aby
do zwolnienia z op³aty absencyjnej. Zreszt¹ osoba
zarabiaj¹ca na przyk³ad 2 tys. z³ miesiêcznie mo¿e
byæ chora i wydawaæ na leki za³ó¿my 1.700 z³, wiêc
mo¿e byæ w trudnej sytuacji materialnej. Dziêkujê.

Senator (niezidentyfikowany)
Zdecydowanie nie zgadzam siê z zasadnoœci¹

wprowadzenia inicjatywy nowelizacji konstytucji.
Zastanówmy siê nad tym, ¿e aby od kogoœ cze-

goœ wymagaæ, mo¿e najpierw warto by³oby zmie-
niæ coœ w sobie. To jest apel do polityków, by za-
chowywali oni kulturê polityczn¹ podczas debat
publicznych. Mo¿e najpierw niech oni zaczn¹ re-
spektowaæ to i dzia³aæ w zakresie tego, co nale¿y
do ich kompetencji. Tym samym oczywiœcie bêd¹
mogli i mieli prawo do tego, aby wymagaæ od spo-
³eczeñstwa i nak³adaæ na nie jakiekolwiek obo-
wi¹zki, co bêdzie oczywiœcie mia³o odzwierciedle-
nie w wysokiej frekwencji wyborczej.

Najpierw zacznijmy wymagaæ od siebie, a póŸ-
niej ¿¹dajmy czegoœ od innych.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê bardzo. Proszê o ostatni g³os w dysku-
sji. Proszê uprzejmie.

Senator (niezidentyfikowany)
Jestem zdecydowanie za wprowadzeniem tej

ustawy. Uwa¿am, ¿e wprowadzenie nowych obo-
wi¹zków zawsze wzbudza g³osy sprzeciwu, ale to
jest po prostu kwestia czasu i przyzwyczajenia.
Tak by³o w Australii. Gdy wprowadzano tam przy-
mus wyborczy, na pocz¹tku spotyka³ siê on z g³o-
sami sprzeciwu ze strony obywateli. Obecnie, tak
jak wspomnia³ kolega, obywatele Australii ju¿ s¹
przyzwyczajeni do obowi¹zku g³osowania, nie
uwa¿aj¹ ju¿ tego za przymus.

Poza tym uwa¿am, ¿e wybory to jest tak¿e for-
ma kontroli w³adzy. Jako wyborcy wypowiadamy
siê na temat w³adz, poprzez wybory udzielamy
w³adzy swojego poparcia. Dlatego uzasadnienie,
¿e ktoœ nie idzie g³osowaæ ze wzgl¹du na to, ¿e nie
odpowiada mu obecna w³adza, moim zdaniem,
jest dosyæ sprzeczne. Je¿eli bowiem w³adza mi nie
odpowiada, to g³osujê na kogoœ innego.

Czasem g³osuje siê na mniejsze z³o, ale nale¿y
g³osowaæ, bo inaczej nie spe³ni siê obywatelskiego
obowi¹zku. Dziêkujê.

(brak nagrania)

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w dniu 20 stycznia 2009 r.
56



Krzysztof Kwiatkowski
Sekretarz stanu
w Kancelarii Prezydenta RP

Panie Przewodnicz¹cy! Panie Ministrze! Panie
i Panowie Senatorowie!

Serdecznie dziêkujê za udzieleni mi g³osu.
Z wielk¹ uwag¹ wys³ucha³em zarówno wnikliwych
pytañ, jak i interesuj¹cych g³osów w dyskusji.

Rzeczywiœcie, ustawa jest bardzo istotnym ele-
mentem. Chcia³bym zwróciæ uwagê na to, ¿e g³osy
w dyskusji czêsto wybiega³y poza materiê niniej-
szego projektu. W szczególnoœci dotyka³y one
kwestii wyegzekwowania kar, wysokoœci kar, spo-
sobu g³osowania i tak dalej. Tymczasem projekt
ustawy zmierza tylko do wprowadzenia obowi¹z-
kowych wyborów. Reszta materii, bardzo wa¿kiej,
poruszanej w dyskusji, na wypadek przyjêcia tej
ustawy bêdzie musia³a byæ uregulowana w ak-
tach prawnych ni¿szego rzêdu, w zwyk³ych usta-
wach, g³ównie w Ordynacji wyborczej.

St¹d te¿ dzisiejsza dyskusja nie pozwala na
zg³aszanie poprawek. Generalnie rzecz bior¹c,
kiedy dyskutuje siê nad projektem ustawy, to se-
natorowie maj¹ prawo zg³aszania poprawek do
ustawy, a wiêc mog¹ domagaæ siê zmiany kon-
kretnego zapisu. Czasem jest to zmiana kosmety-
czna, czasem zmiana literowa, czasem stylistycz-
na, jêzykowa, a nie raz siêgaj¹ca meritum.

W tym wypadku takiej mo¿liwoœci nie ma, dla-
tego, ¿e przy zmianie konstytucji nie wchodz¹
w grê poprawki. To jest pierwsza zasadnicza
rzecz.

Co do przebiegu dyskusji, je¿eli mi siê wolno do
niej odnieœæ, to rzeczywiœcie widzicie pañstwo, ¿e
jest to skomplikowana i bardzo z³o¿ona materia.
Zarówno zwolennicy przyjêcia ustawy, jak i tego
przeciwnicy maj¹ przynajmniej w czêœci uzasa-
dnione racje.

Niew¹tpliwie po systemie totalitarnym, po la-
tach zniewolenia nie ma w Polsce klimatu dla
ograniczania wolnoœci.

Mo¿na powiedzieæ, ¿e obecnie mamy do czynie-
nia z syndromem, zaryzykowa³bym stwierdzenie,
pewnej anarchizacji ¿ycia. Mianowicie od systemu
totalitarnego, kiedy wszystko by³o obowi¹zkowe,
kiedy obywatele byli pozbawieni podstawowych
praw, przeszliœmy do demokracji i chcemy t¹ de-
mokracj¹ siê nacieszyæ. Czasami myœlê, ¿e nadu-
¿ywamy tej wolnoœci i to wahade³ko od totalitaryz-
mu polecia³o chyba zbyt daleko w drug¹ stronê.
Potrzeba czasu i refleksji, ¿eby sytuacja wróci³a do
normy, ¿eby Polska by³a w tym samym miejscu, co
kraje o ugruntowanej ju¿ demokracji.

Pada³y tu argumenty dotycz¹ce tego, ¿e w in-
nych krajach jest inaczej, ¿e na przyk³ad Amery-
kanie s¹ dumni z faktu g³osowania. Trzeba jednak
powiedzieæ, ¿e oni s¹ w ogóle dumni ze swojego
pañstwa. Zreszt¹ wiele pañstw móg³bym przyta-
czaæ, gdzie to widaæ. Ich obywatele s¹ otwarci na

innych, serdeczni dla innych, ale s¹ bardzo dum-
ni z w³asnego narodu i z w³asnego pañstwa.

Czy wprowadzenie obowi¹zku wyborczego mia-
³oby znaczenie? Najprawdopodobniej przynios³o-
by wzrost frekwencji. Chcia³bym powiedzieæ, ¿e
w systemie totalitarnym oficjalnie nie funkcjono-
wa³y ¿adne kary, a frekwencja by³a bardzo wyso-
ka. Trzeba przyznaæ, ¿e czasami nierzetelnie
osi¹gana, ale to jest inne zagadnienie.

Myœlê, ¿e niew¹tpliwie po wprowadzeniu takie-
go obowi¹zku poza wszelkim sporem wzros³aby
frekwencja. Bo znajd¹ siê zapewne tacy ludzie,
o których by³a mowa podczas dyskusji, którzy nie
pójd¹ œwiadomie do wyborów, wychodz¹c z za³o-
¿enia, ¿e nie ma na kogo zag³osowaæ.

Jest te¿ jednak wielu œwiat³ych obywateli, któ-
rzy maj¹ doskona³e rozeznanie, ale nie id¹ na wy-
bory z wygodnictwa, z lenistwa, bo szkoda im cza-
su. Najczêœciej w³aœnie ci, którzy maj¹ rozeznanie
polityczne, staj¹ siê póŸniej najostrzejszymi re-
cenzentami polskiej sceny politycznej. Oni maj¹
wyrobione zdanie, ale nie poszli na g³osowanie.

Rodzi siê pytanie, czy w³aœciwa jest taka posta-
wa: nie idê do g³osowania, bo nie ma na kogo za-
g³osowaæ. Myœlê, ¿e idea³ów chyba nigdy siê nie
znajdzie. Ale tu pada³y te¿ s³owa o mniejszym z³u.
W zwi¹zku z tym, skoro wybory maj¹ siê odbyæ, no
to rzeczywiœcie, nawet jeœli nie mam wymarzone-
go kandydata, to powinienem pójœæ i zag³osowaæ,
z tych kiepskich wybraæ najlepszego. Bo je¿eli te-
go nie uczyniê, do wyborów pójd¹ inni, którzy zro-
bi¹ to w sposób mo¿e najmniej przeze mnie ocze-
kiwany, a wiêc w sposób najgorszy.

Myœlê równie¿, ¿e w Polsce zaniedbuje siê pew-
ne dzia³ania, które zdecydowanie mog³yby przy-
czyniæ siê do wzrostu frekwencji. Osobiœcie jes-
tem przeciwny, ¿eby poprzez system kar wymu-
szaæ na obywatelach okreœlone zachowania. Mó-
wiê to z pe³n¹ œwiadomoœci¹. Z zawodu jestem
prawnikiem karnist¹ i mo¿e to zabrzmieæ para-
doskalnie, ¿e jestem tym, który uwa¿a, ¿e regulo-
wanie ¿ycia spo³eczno-politycznego nie powinno
nastêpowaæ poprzez system kar. Tego rodzaju
œrodki, w moim przekonaniu, nale¿a³oby zarezer-
wowaæ dla zgo³a innej materii.

Natomiast, czy uczyniono w Polsce wszystko,
a¿eby zwiêkszyæ frekwencjê? Frekwencja nie jest
celem samym w sobie. Przecie¿ nie tylko o liczby
chodzi. Myœlê, ¿e g³ównym celem jest to, a¿eby
uczyniæ wszystko, by zaktywizowaæ ludzi, zakty-
wizowaæ nie tylko na etapie g³osowania. Bo je¿eli
obywatel jest w sytuacji, ¿e nie ma na kogo zag³o-
sowaæ, bo kandydaci s¹ fatalni, to powinno to
w konsekwencji prowadziæ do nastêpuj¹cej re-
fleksji: w nastêpnej kampanii wyborczej uczyniê
wszystko, ¿eby na listach znaleŸli siê tacy ludzie,
na których bêdê móg³ zag³osowaæ. Od czegoœ trze-
ba zacz¹æ. Jeœli dochodzisz do wniosku, ¿e nie ma
na kogo g³osowaæ, przygotuj siê do nastêpnych
wyborów, zadbaj o to, ¿eby byli tacy kandydaci,
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którzy odpowiadaj¹ twoim oczekiwaniom. To jest
bardzo wa¿ne.

Czy obecnie we w³aœciwy sposób aktywizuje siê
ludzi do ¿ycia publicznego? Myœlê, ¿e mamy do
czynienia ze zjawiskiem wrêcz odwrotnym. Przez
ca³y okres sprawowania kadencji jesteœmy bom-
bardowani informacjami wrêcz zniechêcaj¹cymi.
Polityka to bagno, politycy to ludzie nieodpowie-
dzialni, zachowuj¹cy siê skandalicznie, rz¹dz¹cy
s¹ nieuczciwi, urzêdnikom trzeba patrzeæ na rêce.
Czasami w odwecie pojawia siê twierdzenie, ¿e
obywatel te¿ nie zawsze jest uczciwy. Buduje siê
klimat spo³ecznego braku zaufania, szacunku do
instytucji pañstwowych i do pañstwa jako ca³oœci.

Myœlê, ¿e trzeba zacz¹æ od tego, ¿eby budowaæ tê
wartoœæ, jak¹ jest pañstwo. Czêsto podziwiamy inne
pañstwa, postawy innych obywateli. Czêsto mamy
wyidealizowany obraz zachodniego œwiata. Dzisiaj
odwo³ujemy siê do tego, ¿e w niektórych krajach
przyjêto system obowi¹zkowego g³osowania. W de-
bacie widaæ jednak, ¿e nie wszystko, co obowi¹zuje
wœwiecie zachodnim,chcemyprzyjmowaædonasze-
goporz¹dkuprawnego. Imyœlê, ¿e to jestbardzocen-
na refleksja, bo dotyczy ona nie tylko sprawy obo-
wi¹zkowych wyborów. Tak¿e przy kszta³towaniu in-
nych przepisów prawa warto siê zastanawiaæ, czy
wszystko, co p³ynie ze œwiata, powinno byæ imple-
mentowane do naszego porz¹dku prawnego. Bo s¹
tam rzeczy rzeczywiœcie fantastyczne, dobre i spraw-
dzone i z ca³¹pewnoœci¹nale¿y jeprzyjmowaæ. S¹ je-
dnak te¿ takie, które nie w pe³ni nam odpowiadaj¹
albo te¿ wcale nam nie odpowiadaj¹. Powinniœmy
wiêc w sposób selektywny patrzeæ na ustawodaw-
stwoeuropejskie, przyjmowaæ to, co jestdobre.Nade
wszystko jednak powinniœmy troszczyæ siê o nasze
pañstwo i nikt nas z tego obowi¹zku nie zwalnia.

Jesteœmy w doœæ trudnej sytuacji, poniewa¿
przez 123 lata niewoli i póŸniej, po II wojnie œwia-
towej, obywatele nie uto¿samiali siê z pañstwem.
St¹d taki opór wobec wszystkiego, co pañstwo
chce narzucaæ. To tkwi w naszej œwiadomoœci.

Przez d³ugie lata nie mog³em zrozumieæ, ¿e jed-
nym z najsurowszych przestêpstw w Stanach Zje-
dnoczonych jest niep³acenie podatków. To prze-
cie¿ zupe³nie nie komponuje siê z nasz¹ mental-
noœci¹. U nas w dalszym ci¹gu jest przekonanie,
¿e do dobrego tonu nale¿y okpienie fiskusa. To
jest w naszej mentalnoœci.

W dyskusji pad³o te¿ trafne sformu³owanie, ¿e
prawo jest po to – bo i takie postawy s¹ – ¿eby je
obejœæ. St¹d, jak siê wydaje, potrzeba tworzenia
prawa bardzo szczegó³owego, ¿eby nie da³o siê go
obchodziæ.

Filozofia narodów, które maj¹ ugruntowane
przywi¹zanie do w³asnego pañstwa i do w³asnego
prawa, jest inna ni¿ Polaków. Czasem ogl¹damy
w filmach na przyk³ad podejœcie Niemca do jego
pañstwa, do prawa. Jak prawo, to prawo – nie szu-

ka obejœcia, tylko stara siê stosowaæ do tego pra-
wa. Nieraz wydaje siê nam to przejaskrawione, ale
tak nie jest. U nas filozofia jest nieco odmienna.

Mówi¹c o wprowadzeniu obowi¹zkowych wybo-
rów, musimy zdawaæ sobie sprawê równie¿ z dal-
szych reperkusji. Czêœæ z tych problemów zosta³a
ju¿ w dyskusji poruszona. £atwo jest ustanowiæ
prawo, które do czegoœ zobowi¹zuje, które coœ na-
kazuje, ale musimy mieæ œwiadomoœæ, ¿e prawo,
którego nie da siê wyegzekwowaæ, to prawo, które
nic nie znaczy, a wrêcz nawet szkodzi, bo deprawu-
je. Chodzi o to, ¿eby nie okaza³o siê, ¿e ustanowimy
prawo nak³adaj¹ce obowi¹zek pójœcia do wyborów,
a póŸniej nie poradzimy sobie z wyegzekwowaniem
tego obowi¹zku. Je¿eli przewidujemy wprowadze-
nie takiego obowi¹zku, to trzeba rozwa¿yæ, czy
w przysz³oœci bêdziemy w stanie ten obowi¹zek wy-
egzekwowaæ, ile ta egzekucja bêdzie kosztowa³a
œrodków publicznych, bo przecie¿ ka¿da egzekucja
wi¹¿e siê z kosztami, i oceniæ, czy wprowadzenie
obowi¹zku wyborczego siê op³aci.

Dlatego warte jest rozwa¿enia, czy nie stoso-
waæ innych metod, bardziej kulturowo odpowia-
daj¹cych Polsce i pozyskuj¹cych ludzi. IdŸ i g³o-
suj, bo to twoje pañstwo. Ono od ciebie zale¿y. Nie
mów, ¿e to nic nie da.

Przez ca³y czas panuje atmosfera zrzucania za
wszystko winy na pañstwo, instytucje, parla-
ment, niektórych polityków, a póŸniej, gdy docho-
dzi do wyborów, w kampanii wyborczej pojawiaj¹
siê apele, ¿eby pójœæ do wyborów, bo to jest tak
wa¿ne. Chyba pañstwo obserwujecie to zjawisko.
Wtedy pojawia siê g³os silnej agitacji, ale chyba to
jest g³os wo³aj¹cego na puszczy, bo jednak ca³y
okres kadencji zrobi³ swoje.

Nie chcê opowiadaæ siê za którymkolwiek z roz-
wi¹zañ, bo to nie jest moj¹ rol¹. Pañstwo w debacie
i dyskusji to rozstrzygniêcie. Myœlê jednak, ¿e ta
debata uzmys³awia, jak z³o¿onym zjawiskiem jest
tworzenie prawa. Czasem jakieœ rozwi¹zanie na
pierwszy rzut oka wydaje siê byæ dobre i czasami
oczekuje siê od polityków, ¿eby zrobili ten jeden
krok, taki bardzo prosty i oczywisty, a temu czêsto
towarzyszy niewiedza, ¿e ten krok i ta wspania³a
zmiana na gruncie innych ustaw rodzi bardzo nie-
korzystne reperkusje, których byœmy nie chcieli.

Myœlê, ¿e powiedzia³em wszystko, co najwa¿-
niejsze. Serdecznie dziêkujê za uwagê i dziêkujê
panu przewodnicz¹cemu za udzielenie mi g³osu.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Dziêkujê bardzo za zabranie g³osu.

(brak nagrania)

Wobec wyników g³osowania stwierdzam, ¿e ko-
misja bêdzie rekomendowaæ Senatowi nieuchwa-
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lanie ustawy o zmianie Konstytucji Rzeczypospoli-
tej Polskiej w brzmieniu uchwalonym przez Sejm.

Pozostaje nam jeszcze ustaliæ sprawozdawcê
komisji, który przedstawi stanowisko komisji na
posiedzeniu Senatu. Kogo Pañstwo senatorowie
proponuj¹ na sprawozdawcê komisji.

Osoba (niezidentyfikowana)
Dodam, ¿e do obowi¹zków sprawozdawcy bê-

dzie nale¿a³o zaprezentowanie tego, jak przebie-
ga³a dyskusja na posiedzeniu komisji i jakie sta-
nowisko ostatecznie wypracowano. To jest jego
obowi¹zkiem, a wiêc sprawozdawca nie mo¿e pre-
zentowaæ w³asnych pogl¹dów, ale ma odzwier-
ciedlaæ przebieg posiedzenia komisji.

Je¿eli sprawozdawca bêdzie chcia³ wyraziæ w³a-
sne zdanie, to wtedy odrêbnie zapisze siê do dys-
kusji, ju¿ jako senator, i bêdzie na posiedzeniu ple-
narnym prezentowa³ w³asne stanowisko, które
mo¿e siê ró¿niæ od stanowiska, które przedstawia³
jako sprawozdawca komisji. To jest mo¿liwe.

Senator Mateusz Brzeziñski
Przewodnicz¹cy
Komisji Praw Cz³owieka,
Praworz¹dnoœci i Petycji

Wobec braku sprzeciwu og³aszam, ¿e sprawo-
zdawc¹ zostaje pan senator Zachariasz Popio³ek.
Dziêkujê serdecznie.

Zamykam posiedzenie Komisji Praw Cz³owie-
ka, Praworz¹dnoœci i Petycji.

Posiedzenie Komisji Praw Cz³owieka, Praworz¹dnoœci i Petycji w dniu 20 stycznia 2009 r.
59

(senator M. Brzeziñski)
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