38. posiedzenie Sejmu W dniu 23 marca 2017 r.
188

Informacja bieżąca

Sekretarz Stanu w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych Konrad Szymański
Tu znowu widzę oczekiwanie, byśmy W tej konkretnej sprawie stosowali politykę dekoracyjną. Jesteśmy zainteresowani tym, aby Unia Europejska za
2 dni odnotowała 60-lecie i wskazała poważne kierunki rozwoju swojej polityki, ale na dekoracyjne
akty z naszej strony nie ma zgody. Jesteśmy zainteresowani członkostwem, ale nie dekoracyjnym. Je-

steśmy zainteresowani deklaracją, ale nie dekoracyjną. Państwo cały czas zachęcają nas do tego, żeby
Polska pozostawała w stanie, w którym jest zadowolona z samego faktu, że w ogóle gdzieś jest odnotowana. Na taką politykę po tylu latach członkostwa
naprawdę już nie ma miejsca. (Oklaski)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
1 minuta na sprostowanie.
Bardzo proszę.

Poseł Ryszard Petru:
Panie Ministrze! Proszę nie wciskać ludziom kitu.
(Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Co to za

jęZyk?)

Mówiłem o stopach rynkowych, a nie o EURIBOR-ze.
To jest punkt pierwszy. Po drugie, mówiłem o sztywnym kursie, a nie o RM2. To jest punkt drugi. To jest

bardzo ważne. W związku z tym, jak pan dobrze wie,
jak był kryzys, to jednak płynność Narodowemu Bankowi Polskiemu zapewnił Europejski Bank Centralny.

Nie było innej możliwości. W związku z tym weźcie to
pod uwagę, że jesteśmy elementem większej całości.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Dziękuję panu ministrowi.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów

Leszek Skiba: Można?)
Bardzo proszę, mamy jeszcze troszkę czasu.

Podsekretarz Stanu
W Ministerstwie Finansów
Leszek Skiba:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! To, co jest najważniejsze, i to, 0 czym dyskutowaliśmy, to kryteria
konwergencji, czyli informacja, że należy mieć niską

inﬁację, zrównoważone ﬁnanse. Oczywiście jest to
zapisane w kryteriach wejścia do strefy euro. Ale ten
rząd chce mieć zdrową gospodarkę, prowadzić politykę odpowiedzialnych ﬁnansów publicznych, wzro-

stu gospodarczego nie dlatego, że gdzieś to jest napi-

Panie Ministrze! Niech pan nie mówi nieprawdy,
bo ja mówiłem o stopach rynkowych. W związku z tym
w zależności od tego, jaka jest prowadzona polityka

ﬁskalna kraju, jaka jest polityka gospodarcza, stopy
są różne i są różne oprocentowania tych stóp. W związku z tym w ramach strefy euro nie ma de facto jednej
polityki pieniężnej, bo są różne w zależności od jakości kraju. Czyli co jest najważniejsze? W streﬁe euro
trzeba być, ale kraj musi być do tego gotowy, musi

być przygotowany gospodarczo.
Panie Ministrze! Pytałem pana, czy pani premier
zna deklarację rzymską, czy zna jej treść.
(Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Odpowiedział.)

Jeżeli zna jej treść, to dobrze pan wie, że wy jej
już nie renegocjujecie. Przyjedziecie tam i albo ją
podpiszecie, albo nie.
(Poseł Piotr Kaleta: To jest jak z twoim Imperium
Rzymskim.)
Panie Ministrze! To niech pan zadeklaruje (Dzwonek), czy podpiszecie tę deklarację, czy też nie. (Oklaski)

sane, ktoś wyznacza jakieś zadania na zewnątrz. To

jest zadanie, które zostało ustanowione przez ten
rząd, i kryteria konwergencji nie są istotne, to, że
Bruksela wyznaczyła tutaj taki cel. Kierowanie się
kryteriami konwergencji tylko dlatego, żeby zaspokoić cudze oczekiwania, jest nieuzasadnione, bo to,

co jest najważniejsze, to długookresowy wzrost i zrównoważone ﬁnanse publiczne jako cel rządu.

Dyskusja o streﬁe euro, o członkostwie rzeczywi-

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Wypowiedź ta, to sprostowanie kończy rozpatrywanie tego punktu porządku dziennego*>.
Ogłaszam 10 minut przerwy.
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 13 min 43

do godz. 13 min 53)

ście powinna bazować na prawdziwych informacjach.

Pan przewodniczący Petru - zwrócę uwagę na trzy
błędy. Szwecja nie jest w RM2. Po drugie, stopy procentowe w Grecji iw Niemczech są te same, EURIBOR
jest tą samą stopą procentową, którą mają greckie
i niemieckie banki.

(Poseł Ryszard Petru: Rynkowe.)
Jest trzeci element: w czasie kryzysu Narodowy

Bank Polski nie miał umowy swapowej (Dzwonek)
z Europejskim Bankiem Centralnym, ale z bankiem

szwajcarskim. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Ryszard Petru: Sprostowanie.)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Wznawiam obrady.

Proszę państwa posłów o zajmowanie miejsc.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 16.
porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana
Szyszko (druki nr 1320 i 1336).
*) Teksty wystąpień niewygłoszonych w załączniku.
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(Poseł Anna Paluch: Histerycznie, histerycznie,

pani poseł. Wcale się pani nie myli, sama histeria.)
...skompromitowanym ideom rabunkowej eksploatacji zasobów naturalnych, W tym przyrodniczych.
Jednocześnie minister kompromituje nasz kraj, i to

nie tylko na arenie międzynarodowej, ale i W oczach
odpowiedzialnych, bo takimi są, kochających ojczystą

Poseł Gabriela Lenartowicz:

przyrodę Polaków. Na potwierdzenie przytoczę siłą

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Dziś będziemy

rzeczy tylko kilka przykładów, bo można by napisać
i cytować książkę. Najnowszym jest oczywiście lex

debatowali nad sprawą niezwykle istotną. Pochylimy
się nad poważnym problemem, bo to nie jest klasyczna debata nad wyrażeniem wotum nieufności wobec

Szyszko, czyli przyjęta 16 grudnia na nielegalnym

posiedzeniu W sali kolumnowej ustawa o zmianie
ustawy o ochronie przyrody, niekonstytucyjna, niezgodna z dyrektywami europejskimi i podstawowymi

złego ministra. To jest nasz parlamentarny sąd nad
sprawą Szyszko, bo W tych kategoriach, W kategoriach procesowych, niejakiego sądu musimy rozpa-

zasadami praktyki legislacyjnej oraz prawem obywateli do organizacji i udziału W podejmowaniu decyzji.

trywać efekty działalności tego ministra. (Oklaski)

Jest to ustawa, która już spowodowała i powoduje

Jak bowiem inaczej nazwać to, czego świadkami
jesteśmy na co dzień? Każdy Polak, wychodząc z domu,
widzi efekty twórczości pana ministra. Oglądając się

W lewo, dostrzega wykarczowany przez dewelopera
hektar lasu, oglądając się W prawo, dostrzega rzeź
drzew W parkach. I tak jest codziennie od co najmniej
3 miesięcy. Milionom Polaków W drodze do pracy,

W drodze do znajomych, W drodze do domu towarzyszy łoskot pił i siekier. 2 mln drzew, 2 mln drzew
barbarzyńsko wykarczowanych, bo takie prawo przyśniło się ministrowi Szyszko.

Oto podstawa aktu oskarżenia. Sprawa Szyszko
jest to kwintesencja państwa PiS. Jak W pigułce

mieszczą się tu wszystkie patologie tych rządów: pycha, nienawiść, kumoterstwo, nepotyzm, niepohamowanie W niszczeniu, obłuda i zwykłe kłamstwa.
(Oklaski) Do tej pory widziały to jednak tylko po-

szczególne grupy obywateli...
(Poseł Piotr Kaleta: A teraz już nawet drzewa widzą.)

...tych, których konkretne rozwiązania tej ekipy
wprost dotykały. Teraz zaś prawdę o tych rządach,
prawdę o ministrze środowiska dostrzegają już wszyscy. Minister Szyszko - minister środowiska, który za
honor powziął sobie niszczenie polskiej przyrody. Za-

cznę zatem przedstawiać ten swoisty akt oskarżenia...
(Poseł Anna Paluch: To się pani z powołaniem

minęła, pani poseł.)
...bo drzewa są milczącymi świadkami tego procesu. My, posłowie Platformy, będziemy zatem oskarżali w ich imieniu.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jan Szyszko, pełniąc funkcję ministra środowiska, działa na szkodę
obywateli naszego kraju i polskiego środowiska - śro-

dowiska, które na mocy ustaw i przypisanych mu
kompetencji winien chronić, a prowadzi W sposób
niedopuszczalny skandaliczną, anachroniczną politykę ekologiczną, i to na nasz i kolejnych pokoleń

rachunek.
Jego rządy W ministerstwie to destrukcja systemu

hekatombę drzew W Polsce. Ta pozornie tylko poselska ustawa umożliwiła ministrowi Szyszko przeproWadzenie W podejrzanym tempie i podejrzanych okolicznościach równie podejrzanej masowej wycinki
drzew W miastach, na obszarach wiejskich, a także
W lasach.
(Poseł Piotr Kaleta: Prawie jak exposé.)

(Poseł Sylwester Tułajew: 7 godzin)
Rycerz dobrej zmiany się odezwał. (Wesołość na sali)
To z inicjatywy ministra i na skutek aktywności

ministra trwa kroczący demontaż instytucji ochrony
środowiska W Polsce. Pierwszym jego przejawem były
zmiany personalne W agendach podległych resortowi. _ .

(Poseł Anna Paluch: To was boli.)
...W Lasach Państwowych, parkach narodowych,
Generalnej Dyrekcji Ochrony Srodowiska i regional-

nych dyrekcjach ochrony środowiska, inspektoratach
ochrony środowiska itd. Dotyczyły one nie tylko zarządzania tymi instytucjami i będących W ich dyspozycji środków publicznych, ale i gremiów doradczych,

np. Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Usuwani
są eksperci i naukowcy niepodzielający stanowiska
Jana Szyszko i jego niestety prymitywnych, anachro-

nicznych poglądów na ochronę przyrody. Przykład?
Trudno się dziwić, jeśli na czele Rady Naukowej Leśnictwa stoi specjalista od pilarek spalinowych, jeśli

doradza mu znany skądinąd Chris Cieszewski. Czemuż się dziwić?
(Poseł Piotr Kaleta: Ja nie znam. Kto to?)

(Głos z sali: A ja znam, porządny człowiek.)
Panie ministrze, gdzie tryska ta krynica tej szczególnej pana Wiedzy? Czyżby W toruńskich geoter-

miach?
(Poseł Anna Paluch: Kiepściutko, pani poseł,
kiepściutko. Ani treści, ani formy.)
Jednocześnie pan minister konsekwentnie wspiera ten alternatywny obiekt naukowy, organizując za
publiczne pieniądze konferencje i sympozja. Oczywiście przykłady są liczne, zresztą pan minister sam te

przykłady przytacza W raporcie dla pani premier.
Przedstawię państwu jeden przykład. Konferencja

ochrony środowiska w Polsce. To zwrot ku histerycz-

„Puszcza Białowieska - Mity, Fakty, Przyszłość” or-

nie, historycznie...

ganizowana przez Ministerstwo Srodowiska, Klub
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Poseł Gabriela Lenartowicz
Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej W Toruniu, We
Współpracy z Parlamentarnym Zespołem ds. Zrównoważonego Rozwoju Europy, Stowarzyszeniem na
Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Polski i Samodzielną Pracownią Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych. Gdzie? W Tucznie. (Oklaski) Obwoźna wystawa organizowana przez Ministerstwo Srodowiska

wizerunkowy, również ﬁnansowy. Rząd nie prze-

strzega bowiem zobowiązań W sprawie Puszczy Białowieskiej, jakie nałożył Komitet Swiatowego Dziedzictwa UNESCO. Od 2016 r. wbrew stanowisku
uznanych naukowców i przy protestach ekologicznych

organizacji pozarządowych trwa zwiększona Wycinka W Puszczy Białowieskiej. Ta kuriozalna decyzja
ministra środowiska, degradującajeden z nielicznych

zachowanych pierwotnych lasów, tym samym jeden
z najcenniejszych obszarów przyrodniczych W Euro-

Wraz z zainteresowanymi paraﬁami na terenie Polski: Puszcza Białowieska - lasy naturalne czy też

pie, odbiła się szerokim echem na świecie.

dziedzictwo kulturowe mniej szowej. ..

puszczy W tym stopniu nie zniszczyli ani zaborcy, ani
naziści, ani nawet komuniści? Dopiero panu się to

(PosełAnna Paluch: Miejscowej ludności, pani poseł.)
...miejscowej ludności itp. Publiczny skandal Wywołały już na wstępie działalności pana ministra

pierwsze ﬁnansowe decyzje resortu W podległym mu
narodowym funduszu ochrony środowiska. To znane

Panie Ministrze! Czy zdaje pan sobie sprawę, że
udaje. (Oklaski)
(Poseł Dariusz Piontkowski: Kłamstwo.)
(Poseł Anna Paluch: To już jest po prostu skandal,

i głośne odebranie Małopolsce pieniędzy na współﬁ-

pani poseł.)
Zaalarmowane UNESCO zobowiązało Polskę do

nansowanie Walki ze smogiem w ramach unijnego

wstrzymania wycinki i pilnych prac naprawczych.

programu LIFE i jednoczesne przeznaczenie 27-milionowego odszkodowania dla toruńskiej Lux Verita-

Niestety minister na wiele sposobów łamie te zobowiązania i nie stosuje się do rekomendacji misji
UNESCO. Grozi to wpisaniem puszczy na listę świa-

tis ojca Rydzyka. To Wstrzymywanie ﬁnansowania
programów dotyczących niskiej emisji, likwidacja
niskiej emisji W przypadku samorządów i kierowanie

setek milionów złotych na hipotetyczne geotermie,
tyleż kosztowne, co nieefektywne. To karanie organizacji pozarządowych, które sprzeciwiały się polity-

ce ministra W sprawie Puszczy Białowieskiej, odbieranie im środków na projekty związane z ochroną
przyrody. Chodziło też o Współﬁnansowanie projek-

tów unijnych czy międzynarodowych. Ale za to W ramach funkcjonowania Narodowego Funduszu Ochro-

towego dziedzictwa w zagrożeniu i będzie mieć fatal-

ne skutki dla Polski i dla Polaków. Także Komisja
Europejska wszczęła procedurę sprawdzającą przeciwko Polsce, która będzie skutkować skierowaniem

pozwu przeciw Polsce do Trybunału, ale też utratą
unijnego ﬁnansowania, nie tylko dla projektów przyrodniczych. Także i dla inwestycyjnych, bo zgodność
z europejskimi normami środowiskowymi i udziałem

i podejmowania różnych działań zmierzających do
podniesienia stanu świadomości ekologicznej społe-

społeczeństwa W ich ocenie jest nieprzekraczalnym
warunkiem ﬁnansowania unijnego.
Naukowcy i organizacje ekologiczne alarmują
o lekceważeniu przez Ministerstwo Srodowiska podstawowych regulacji Unii Europejskiej dotyczących
ochrony przyrody, W tym niezgodności stanowionego
prawa z obowiązującymi dyrektywami, o ostatnim
lex Szyszko nie wspomniawszy. Niestety. Opinie te,

ny Srodowiska i Gospodarki Wodnej działa powołana

przez zarząd tegoż Wszechnica, cytuję: celem wspierania działań na rzecz ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, szczególnie zaś inicjonowania

czeństwa. Przykładowe tematy prelekcji: żołnierze

będące zdaniem ministerstwa, cytuję: „wynikiem znie-

wyklęci, stosunku polsko-żydowskie, islam - szanse
czy zagrożenia. (Oklaski) Z litości nie przytoczę autorów, którzy są znani ze swoich poglądów.
Z inicjatywy i pomysłu ministra procedowane są
W Sejmie kolejne tzw. poselskie projekty ustaw rujnujące Wypracowany i sprawdzony system instytucji
ochrony środowiska, zapewniający wymaganą m.in.
przez Unię Europejską partycypację społeczną. To
ministerstwo de facto przygotowało zabójczy pakiet

kształconej świadomości”, nazywane są nowomową
i skutkiem podporządkowania lewackiej ideologii. To

nowelizacji kluczowych ustaw. Niszczą one polski sy-

dem jest Puszcza Białowieska. Inne oceny tej rzeczyWistości to dla ministerstwa faktoidy i postprawdy.

stem ochrony środowiska i blokują udział obywateli
W postępowaniu środowiskowym. Pakiet ten zakłada

są cytaty z raportu skierowanego do pani premier.

Natomiast obszary chronione W ramach europejskiej
sieci Natura 2000 mają być podobno efektem presji
wywartej na nasz kraj, by stały się barierą rozwoju

gospodarczego. Europejskie regulacje dotyczące ochrony przyrody prowadzą, zdaniem ministra, do destrukcji siedlisk i zaniku gatunków, czego przykła-

Pomysłem pana ministra jest też Wypełnianie na-

Ochrony Srodowiska, likwidację wpływu samorządów Województw na kształtowanie i ﬁnansowanie

szych zobowiązań W zakresie wykorzystania odnaWialnych źródeł energii przez Współspalanie z węglem biomasy, i to W postaci tzw. drewna energetycz-

polityki środowiskowej W regionach oraz pozbawienie

nego, masowo pozyskiwanego - to jest ulubione sfor-

wpływu społeczeństwa na wydatkowanie publicznych środków na ochronę środowiska W regionach.

mułowanie pana ministra - W polskich lasach, oraz,
nie Wiem, czy państwo Wiecie, drewna rozbiórkowe-

Wreszcie na skutek działań ministra środowiska

go. Tak. Drewno rozbiórkowe jest teraz drewnem

Polsce nieustannie grozi międzynarodowy skandal

energetycznym i traktowane jest jako OZE. Na to

m.in. likwidację regionalnych i Generalnej Dyrekcji
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Poseł Gabriela Lenartowicz

dzi tu nawet o to, że szefowie delegacji, ministrowie

drewno się składają moralnie zużyte meble i wypo-

środowiska Czech, Słowacji, Węgier, Bułgarii, Rumunii, Ukrainy sadzani są za stołem prezydialnym W ministerialnej stodole W Tucznie z imponującymi poro-

sażenie. Ze W ich składzie mamy tablicę MendelejeWa, Wiemy wszyscy. ,
I to wszystko, gdy Swiatowa Organizacja Zdrowia
alarmuje, że Polska ma najgorszą jakość powietrza
Wśród Wszystkich państw członkowskich W Europie.
Niestety minister środowiska nie podejmuje żadnych
działań, które mogłyby tę sytuację zmienić. Wręcz
przeciwnie, zdążył wybić przyjętemu jeszcze przez
rząd PO-PSL Krajowemu Programowi Ochrony Powietrza zęby, wycofując kierowane do samorządów
ﬁnansowanie Walki z niską emisją. Za to pan mini-

żami nad głową. Chodzi 0 lansowane tam egzotyczne

koncepcje tzw. leśnych gospodarstw węglowych i naszego sposobu na zachowanie bioróżnorodności,
W tym oferty eksportu żubrów do krajów niekoniecz-

nie tym zainteresowanych. Ich Wdrożenie, tzn. tych
autorskich koncepcji ministra, na poziomie globalnym poprzez odpowiednie rozwiązania legislacyjne

winno, zdaniem ministra, znaleźć odbicie W unijnej
polityce klimatycznej. Nie znajduje.
To Właśnie z powodu niekompetencji ministra

ster 26 stycznia, Więc niedawno, W Sejmie W imieniu

Szyszko Polska przegrywa W Brukseli jakże istotną

rządu przedstawia swoje hipotezy co do pochodzenia

bitwę W batalii klimatycznej W sprawie reformy ETS,
unijnego systemu handlu pozwoleniami na emisję

smogu. Za smog jest wszak odpowiedzialne m.in. położenie Polski. Dowodzi, że problemu ze smogiem nie
mają Hiszpania, Portugalia, kraje skandynawskie

i kraje leżące...
(Poseł Piotr Kaleta: Wawelski smok.)
...nad Oceanem Atlantyckim, bo - cytuję: Przy

zachodnich wiatrach jest nawiewane raczej czyste
powietrze znad oceanu, a o ile są wiatry W drugą
stronę, jest to wywiewane na ocean. Przyczyną smo-

gu są także naturalne zanieczyszczenia glebowe. To
są cytaty z ministra Wszystko: Pyły te mają średnicę
tę samą co pyły PM2,5 i PM10. W krajach skandynawskich, Wielkiej Brytanii, Szkocji, Irlandii i in-

dwutlenku Węgla. 28 lutego odbyło się posiedzenie
Rady Unii ds. Srodowiska złożonej z ministrów ds.
środowiska. To data, która zapisze się niewątpliwie
swoją specyﬁką W historii polityki klimatycznej. Polska została Wyprowadzona W las, dosłownie i W przenośni. Nie przez obce zielone ludziki, a przez niekompetencję własnego ministra i jego leśne opowieści, że

negocjować należy twardo, rozganiając to całe dekarbonizujące dekadenctwo, jak określił obrazowo komentator tę ideę. Według ministra podstawa prawna
była zła, zwłaszcza że na unijnym prawie zna się le-

piej niż jego autorzy. Poza tym mamy lasy, które prze-

nych, które są W otoczeniu dużych zbiorników Wod-

cież zawojowały świat na szczycie w Paryżu. Wynik?

nych, jest dużo mniejsze zapylenie niż W krajach

Wracamy do lasu, polskiego lasu, stawiamy kosy na
sztorc i idziemy ze skargą na Trybunał.

kontynentalnych.
Za to przebojem Wzbudzającym szczególną konsternację jest z uporem lansowana przez ministra

Szyszko koncepcja Własna, autorska, polityki klimatycznej. Otóż zamiast redukcji emisji dwutlenek Węgla mają pochłaniać polskie lasy i W ten sposób tę

emisję bilansować. Tylko że jak wyliczyli fachowcy,
aby to bilansowanie miało sens, to dla samej elektro-

(Poseł Piotr Kaleta: I jesteśmy W lesie.)

Forsowana na siłę koncepcja wyłączenia Polski
z ETS jest nawet dla naszych potencjalnych sojuszników tak egzotyczna, że nikt nas nie traktuje poważnie. W efekcie, zamiast negocjować z Brukselą,
przekonujemy, jak bardzo wszystkich ogramy. Rezultat tych negocjacji jest więc dla Polski najsłabszy od

wni Bełchatów należałoby posadzić ponad 1100 tys. ha

wielu lat. Wszystko, co było W zasięgu negocjacji i co

lasów sosnowych, zajmując prawie 4% powierzchni

pozwoliłoby zyskać czas i Warunki, by mniej boleśnie
reformować naszą elektroenergetykę, przegraliśmy

Polski...

(Poseł Anna Paluch: Jakżeż to pani Wyliczyła,
pani poseł, skąd pani takie liczby rzuca?)
...a do tego jest obowiązkiem utrzymywanie go
przez dziesiątki lat. Trudno się dziwić, że koncepcja
ta, która dla skuteczności wymagałaby powrotu do
lesistości Polski z czasów Mieszka I, nie spotkała się
dotąd nigdzie z poważnym potraktowaniem.
Niestety - i to jest już groźne - ta koncepcja służy
ministrowi na arenie międzynarodowej jako jedyny
argument W negocjacjach polityki klimatycznej. To

z kretesem. Nie umniejszając oczywiście roli naszych

światłych europarlamentarzystów, m.in. premiera
Buzka, który dzięki swoim kompetencjom i umiejętności współpracy zadbał o ochronienie i pomoc dla
polskiego i innych przemysłów W tej dziedzinie.

(Poseł Anna Paluch: No najlepiej o polski przemysł zadbał Tusk, podpisując W 2008 r. dokument...

Szyszko, pozwolić Polsce wykorzystywać jako Wyłączne niemal źródło energii przebogate zasoby ener-

2020.)
Polityka zatem zagraniczna uprawiana przez ministra jest, jak Widać, lustrzanym odbiciem polityki
zagranicznej PiS. Także W tym jest lustrzana, że
ostateczny rachunek za tę politykę zapłacą Polacy,
tym razem W cenach energii. A te, jak wiadomo, na

getyczne w postaci węgla kamiennego i brunatnego.

cenach samej energii się nie kończą.

Także zagraniczna polityka W ramach Grupy Wyszehradzkiej uprawiana przez ministra nie dość, że

Wysoka Izbo! Polityka ekologiczna jest obszarem
szczególnym, wymagającym nie tylko wysokich kom-

właśnie to wunderwaffe, które ma, zdaniem Jana

nie przynosi żadnych rezultatów, to kompromituje

petencji merytorycznych, ale i szczególnego szacun-

nas na regionalnej arenie międzynarodowej. Nie cho-

ku dla ludzi i środowiska naturalnego. To środowisko
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Poseł Gabriela Lenartowicz
z jego zasobami przyrodniczymi jest niewątpliwie

jednym z największych bogactw, którymi dysponuje
nasz kraj. Tym bardziej pieczę nad tym dziedzictwem
sprawować można jedynie W porozumieniu i W partycypacji społecznej, a także z poszanowaniem obowiązujących reguł. Niestety tej kompetencji minister
Jan Szyszko niewątpliwie nie posiada.
Poważne też wątpliwości budzą inne kwaliﬁkacje
ministra, a raczej ich brak. Otóż pan minister ma
poważne problemy związane z oświadczeniami majątkowymi, gdzie podtrzymuje, poświadczając to

własnymi podpisami, że W latach 1994-2011 kupił od
państwa W sumie 1670 tys. ha ziemi rolnej. To mniej
więcej 160 białowieskich parków narodowych. To

powierzchnia tak ogromna, że deklaracje ministra
muszą budzić Wątpliwości, zwłaszcza że te olbrzymie
połacie ziemi Jan Szyszko konsekwentnie wymienia

W wielu rokrocznie odnawianych oświadczeniach majątkowych. A W 2016 r., składając korektę dwóch oświadczeń majątkowych, podtrzymywał, że ma pięć ob-

szarów ziemi po kilkaset tysięcy hektarów. Na Wezwanie Komisji Etyki Poselskiej minister Szyszko
odpowiedział, że nie jest W stanie podać też aktual-

nej Wartości swych nieruchomości. Dotyczy to również stodoły laboratoryjno-mieszkalnej stojącej na
polach doświadczalnych ministra W gminie Tuczno.

7 marca wprawdzie Ministerstwo Srodowiska sprostowało oświadczenie ministra, ogłaszając, że, cytuję: Jest oczywista pomyłka pisarska, bo zamiast

jednostki miary metr kwadratowy został wpisany
hektar. Co z pozostałymi oświadczeniami i innymi
nieścisłościami?

(Poseł Dominik Tarczyński: Nowaka trzeba zapytać.)
I dlaczego poważne, pod rygorem...

(Poseł Anna Paluch: Może Karnowskiego zapytacie, się nie doliczy swoich funduszy.)
...odpowiedzialności karnej składane oświadcze-

nie ministra i posła prostują służby prasowe? Hektary stają się metrami, stare złote mieszają się z nowymi, nie zgadzają się daty. I oświadcza to profesor
zwyczajny i Wieloletni szef Samodzielnej Pracowni

Oceny i Wyceny Zasobów Przyrodniczych na SGGW.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mamy Więc oto
sytuację, że urzędujący konstytucyjny minister bądź
nie ma Wystarczających kwaliﬁkacji intelektualnych,
by chociaż ogarnąć swój majątek i rzetelnie to
oświadczyć, bądź moralnych, z mówieniem prawdy.

Tertium non datur.
Jest jeszcze jedna delikatna sfera działalności ministra. Dotąd Polacy nie doczekali się wyjaśnienia

stawianych ministrowi publicznie zarzutów nepotyzmu. Może dziś się doczekają, bo czystość relacji W tym
zakresie należy do podstawowych wymogów stawia-

nie. Julia Hartwig kiedyś powiedziała, że W świecie
brak jej powagi. Pamiętam, jak uderzyła mnie wtedy
trafność tej konstatacji i to, jak wielkąi podstawową
potrzebą społeczną jest powaga rządzenia, powaga

sprawowania władzy. Dziś tę Wypowiedź przywołuję
nie bez powodu. To właśnie brak powagi W sprawo-

Waniu urzędu konstytucyjnego ministra polskiego
rządu jest ostatnim zarzutem wobec Jana Szyszki.
Ten brak powagi przejawia się nie tylko W sposobie
sprawowania funkcji, ale i meritum podejmowanych
decyzji. I jakże łatwo jest tym brakiem powagi się

zarazić i np. ulec budowaniu tego Wystąpienia wyłącznie z cytatów z ministra, przedstawieniu swoi-

stego komiksu złożonego z memów krążących W Internecie, W rodzaju: dwutlenek Węgla emitowany
w Polsce jest gazem życia dla żywych zespołów przy-

rodniczych, by stawały się coraz lepsze, i o tym będę
rozmawiał z unijnym komisarzem do spraw klimatu

i energii. Wypowiedź ta Wygrała konkurs na klimatyczną bzdurę roku portalu Nauka o klimacie. Czy
też: globalne ocieplenie to na pewno decyzja polityczna. Albo o smogu: na Saharze jest zapylenie znacznie
większe niż W Europie, pył się unosi, jest zawiewany

do Europy i również do Polski.
(Poseł Anna Paluch: Pani się powtarza, pani po-

seł. Ileż można?)
Jak to nazwać? Dowcip? Niestety nie. To tragedia.
Napisana przez ministra, a może, przepraszam, mi-

nistranta ojca dyrektora, i to W kilku aktach. (Poruszenie na sali, oklaski)

(Głosy z sali: Ejl)
Mam nadzieję, że ten spektakl dobiega końca dla polskiej przyrody, dla przyszłych pokoleń, dla

dobra Polski. Dziękuję. (Oklaski)
(Poseł Piotr Kaleta: To jest poziom.)

(Poseł Sylwester Tułajew: Może wody?)
(Poseł Sławomir Nitras: BraWo!)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Dziękuję.
Teraz proszę pana posła Dariusza Bąka o przedstawienie opinii komisji.

Poseł Dariusz Bąk:
Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie!

W tym punkcie obrad zatrzymaliśmy się nad poselskim Wnioskiem Platformy Obywatelskiej o wotum
nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko.
Wysoki Sejmie! Przed posiedzeniem komisji otrzy-

maliśmy materiały, Wniosek podpisany przez posłów
Platformy Obywatelskiej, a także uzasadnienie. W uza-

sadnieniu było Wiele odniesień do osoby prof. Jana
Szyszko i dlatego uprawnione jest, abym W tej chwi-

nych W cywilizowanym państwie wysokim urzędnikom państwowym.

li o pewnym fakcie Wysokiej Izbie powiedział. Dnia

Panie Marszałku! Posłanki! Posłowie! Wreszcie

tykanie poseł na Sejm RP z ramienia partii Prawo

sprawa ostatnia, podsumowująca to swoiste oskarże-

i Sprawiedliwość prof. dr hab. Jan Szyszko otrzymał

17 grudnia 2008 r. W Papieskiej Akademii Nauk W Wa-
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Poseł Dariusz Bąk
prestiżową nagrodę światowej organizacji nauki
zrzeszającej 100 państw świata - nagrodę im. Ettore
Majorany „Nauka dla pokoju” za rok 2007 (Oklaski)
- za osiągnięcia naukowe służące pokojowi i rozwojowi społecznemu. W gronie przyznających nagrodę
było 60 laureatów Nagrody Nobla.
Wysoki Sejmie! Należy zwrócić uwagę, że po raz
pierwszy przyznano to wyróżnienie za badania W dzie-
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stępującej treści: Kto jest za wyrażeniem opinii pozytywnej wobec wniosku o Wyrażenie wotum nieufności Wobec ministra Jana Szyszko? Na przykładzie
absurdalnego, niedorzecznego wniosku 0 wotum

nieufności Wobec ministra środowiska uprawnione
jest spostrzeżenie...
(Poseł Rafał Grupiński: Pan jest sprawozdawcą
komisji.)

na temat pobudek. ._
(Poseł Rafał Grupiński: Co to za oceny są?)

nagrody za badania W dziedzinie ﬁzyki, chemii, me-

...które spowodowały nieuzasadniony atak na ministra środowiska. W przekonaniu zdecydowanej

dycyny. Poseł na Sejm RP Jan Szyszko jest drugim

większości posłów Komisji Ochrony Srodowiska, Za-

obok św. Jana Pawła II laureatem tej nagrody z Pol-

sobów Naturalnych i Leśnictwa zasadniczym celem
stawiania absurdalnych. . _
(Poseł Jarosław Zieliński: To jest stanowisko ko-

dzinie ekologii, gdyż wcześniej kapituła Wręczała

ski. (Oklaski)
(Poseł Rafał Grupiński: Pan jest sprawozdawcą
komisji?)

(Poseł Sławomir Nitras: To trzeba go beatyﬁkoWać. Beatyﬁkować go trzeba, nie ma Wyjścia.)
Wysoki Sejmie! Komisja Ochrony Srodowiska,

misji.)
...wniosków o wotum nieufności jest wprowadze-

nie zamętu W opinii publicznej i próba zdezawuowania skutków dobrych decyzji ministra środowiska

Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na posiedzeniu

i rządu Prawa i Sprawiedliwości, którzy działają dla

W dniu 7 marca 2017 r. przeprowadziła dyskusję na

dobra ojczyzny i zgodnie z oczekiwaniami większości
obywateli.

temat wniosku 0 wyrażenie wotum nieufności wobec

ministra środowiska prof. Jana Szyszko i wyraziła
opinię, druki nr 1320 i 1336.

W trakcie obrad komisji doszło do sytuacji, która
wymaga głębszego zrelacjonowania. Poseł Stanisław
Gawłowski, były wysokiej rangi przedstawiciel rządu
PO i jeden z autorów wniosku, jako przewodniczący
komisji próbował dopuścić się manipulacji. W trakcie
obrad komisji Wielu posłów W swoich wypowiedziach

(Poseł Dorota Niedziela: Pan regulamin Sejmu

przeczyta.)
,
Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa W głosowaniu zdecydowaną więk-

stawianych ministrowi środowiska. Zapowiadało to

szością głosów wyraziła negatywną opinię Wobec
wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko. Przeciw wnioskowi
głosowało 17 posłów, za wnioskiem głosowało 10 posłów. Komisja Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa rekomenduje Wysokiej Izbie odrzucenie wniosku zawartego W druku nr 1320. Dzię-

Wprost odrzucenie przez Komisję Ochrony Srodowi-

kuję za uwagę. (Oklaski)

W sposób oczywisty wykazywało absurdalność wnio-

sku o wotum nieufności i niedorzeczność zarzutów
ska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wniosku, po-

Wodujące dla wnioskodawców, a tym samym i dla
przewodniczącego jako jednego z wnioskodawców,
niekorzystną sytuację. Wówczas przewodniczący
sformułował pokrętny wniosek końcowy do przegłosowania, który brzmiał następująco. ..
(Poseł Rafał Grupiński: Ale co to jest za sprawozdanie?)

Kto jest za negatywnym zaopiniowaniem? Tak
sformułowany przez przewodniczącego wniosek do

przegłosowania W opinii Wielu posłów miał doprowadzić do wywołania zamętu W opinii publicznej (Weso-

łośc' na sali), jakoby większość członków Komisji
Ochrony Srodowiska, Zasobów Naturalnych i Leśni-

ctwa głosowała za wnioskiem...
(Poseł Dorota Niedziela: Nie spać na komisjach.)
...który przecież W publikowanym, omawianym
druku nr 1320 miał inny tytuł, cytuję: wniosek o Wyrażenie Wotum nieufności Wobec ministra środowiska Jana Szyszko.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Bardzo dziękuję panu posłowi.
Sejm ustalił, że W dyskusji nad tym punktem po-

rządku dziennego wysłucha 5-minutowych oświadczeń W imieniu klubów i kół.
Otwieram dyskusję.

Przypominam, że zgodnie z art. 116 ust. 1a regulaminu Sejmu po wyczerpaniu listy mówców głos
może zabrać tylko prezes Rady Ministrów oraz minister środowiska.
Nie są dopuszczalne pytania jako odrębny element debaty.
Przystępujemy do dyskusji.
Jako pierwsza W imieniu Klubu Parlamentarnego

Prawo i Sprawiedliwość głos ma pani poseł Anna Paluch. (Poruszenie na sali)

(Poseł Dorota Niedziela: Było nie spać na komisji.)

I W takiej postaci powinien być głosowany po prze-

Poseł Anna Paluch:

prowadzeniu dyskusji: kto jest za przyjęciem takiego

wniosku, czyli kto chce go poprzeć, a kto jest przeciw.

Panie Marszałku! Pani Premier! Panie Ministrze!

Ostatecznie, po interwencji członków komisji ochro-

Wysoka Izbo! Mam zaszczyt przedstawić stanowisko
mojego klubu, Klubu Parlamentarnego Prawo i Spra-

ny środowiska, komisja przegłosowała wniosek na-
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Poseł Anna Paluch

...członka Komitetu Ekologii PAN, nauczyciela
akademickiego, pod którego kierunkiem powstały

Wiedliwość, wobec wniosku o odwołanie pana mini-

dziesiątki prac magisterskich, doktorskich, habilita-

stra środowiska.

cyjnych...

Wczytałam się oczywiście W druk nr 1320.
(Poseł Dorota Niedziela: Oczywiście umie pani
czytać.)
Był on omawiany na posiedzeniu właściwej komi-

sji. Proszę państwa, szukałam tam rzeczowych argumentów, ale na próżno. Uzasadnienie tego Wniosku rozczarowuje, i to głęboko. Ten stek nieprawd,
insynuacji i pomówień trudno W ogóle nazwać uzasadnieniem - co mogliście państwo tutaj obserwować.

Uzasadnienie powinno przynajmniej W pewnym zakresie trzymać się faktów, a tu są raczej fejki, proszę
państwa. (Oklaski)
W uzasadnieniu czytamy o odbieraniu samorzą-

dom ﬁnansowania Walki ze smogiem z jednoczesnym
przeznaczeniem Wielomilionowego ugodowego odszkodowania dla Fundacji Lux Veritatis. Rozumiem,
że PO uważa za Właściwe dotowanie, i to podwójnie,
co do urządzeń i co do cen energii, energetyki wiatro-

wej. Przecież tak robiliście W czasie swoich, na
szczęście minionych, rządów. (Oklaski) A jaki jest
rezultat tej polityki? Polacy Widzą las wiatraków. ._
(Poseł Sławomir Nitras: Las wiatraków.)

...które W przeważającej większości z uwagi na
stan techniczny powinny wylądować na wysypisku
W Niemczech, a dzięki tym waszym dotacjom jeszcze
się kręcą W Polsce. Wiadomo jednak, proszę państwa,
że wiatraki to niestabilne źródło energii. Jak wieje,

(Poseł Sławomir Nitras: A padło miliony drzew.)
...który wykształcił Wielu specjalistów z zakresu
szacowania zasobów przyrodniczych z Polski i z Eu-

ropy, doktora honoris causa dwóch zagranicznych
uniwersytetów. Jakby to powiedzieć? Przypomnijmy,
że W waszym poprzednim rządzie na fotelu ministra
środowiska zasiadali najpierw ekonomista, potem
ﬁnansista i nic dobrego dla Polski, dla jej ﬁnansów
w zakresie zobowiązań wynikających z pakietu kli-

matyczno-energetycznego, dla polskich przedsiębiorców z tego nie Wynikło.
Co do zgiełku, który wzniecacie wokół zmiany
ustawy o ochronie przyrody, nie będę powtarzać
wszystkich danych obrazujących rzeczywisty stan.
Przypomnę tylko, że pod rządami wiceprzewodniczą-

cej PO W m.st. Warszawie wycięto 230 tys. drzew...
(Poseł Ewa Kopacz: A zasadzono 200 tys.)
...po których nikt nie wylewał łez. (Oklaski)
(Poseł Piotr Kaleta: Ale sadzą już, sadzą.)
Najbardziej dobitnym przykładem dbania o drze-

Wa przez platformerskie władze Warszawy jest słynna palma na rondzie de Gaulle'a: po pierwsze, sztuczna, a po drugie, droga. (Oklaski)
(Poseł Dominik Tarczyński: Brawo! Sztuczny rząd!)
Za pieniądze na nią wydane można by obsadzić
drzewami kawał parku...

to mamy przypływ energii, jak nie wieje, to jest cisza.
(Poseł Sławomir Nitras: Pani o stabilności nie
powinna mówić.)

(Poseł Dominik Tarczyński: Sztuczne drzewa
i sztuczny rząd.)
...chociażby, proszę państwa, ogród Krasińskich,
gdzie W 2013 r. dokonano masowej Wycinki, wręcz

Ale mamy źródło energii, które działa 24 godziny

rzezi, 300 drzew - nikt jakoś tutaj nie płakał po tych

na dobę 7 dni W tygodniu, tylko trzeba umieć po nie
sięgnąć. Mówię o geotermii podhalańskiej. Szkoda,
że pani poseł Wnioskodawca nie raczyła się pofatygo-

drzewach - pomimo sprzeciwu warszawiaków, pomimo protestów organizacji ekologicznych.
Drzewa drzewami, ale jak się okazuje, najbardziej
bolejecie nad wycinką waszych ludzi z ciepłych stoł-

wać na posiedzenie, bo dokładnie by się dowiedziała,

jakie są perspektywy wykorzystania geotermii.
(Poseł Gabriela Lenartowicz: Było W ,,Fakcie”.)
Szanowni państwo, są realizowane W tej chwili...
Nie tylko geotermia podhalańska od kilkunastu lat
się rozwija i zredukowała niską emisję W Zakopanem,

między 30 a 40%, ale są też przygotowywane kolejne
projekty: Toruń, Sieradz, Koło.
A co do pieniędzy dla Fundacji Lux Veritatis przypominam, że umowa została zawarta W 2008 r. W bez-

przykładny sposób odebrano, rozwiązano podpisaną
umowę. Fundacja zgłosiła sprawę do sądu i gdyby nie
ugoda sądowa, toby było 40 mln, a nie 26. Siedem
razy o tym mówiliśmy na posiedzeniu komisji, a państwo dalej swoje. (Oklaski)

Wysoka Izbo! Wnioskodawcy mają czelność podważać kompetencje ministra Jana Szyszko: profesora
nauk leśnych, kierownika Katedry Architektury
Krajobrazu SGGW, doktora...

(Poseł Sławomir Nitras: To on architekturę krajobrazu zrobił...)

ków. (Oklaski)
(Poseł Dominik Tarczyński: Brawo!)

Co do zmian kadrowych, proszę państwa, poWiem, że minister ma prawo pracować z osobami, do
których ma zaufanie. To jest zasada oczywista dla
każdego, kto kiedykolwiek czymkolwiek zarządzał,
tylko nie dla was. Państwo zachowujecie się tak, jak-

byście mieli stanowiska przyznane dożywotnio.
Wysoka Izbo! Jeszcze dwa słowa o tym, co zastał
pan minister prof. Jan Szyszko, kiedy zasiadł W fotelu ministra. To 575 nieprzygotowanych i niewydanych aktów prawnych, cztery ustawy, 17 rozporządzeń, jedna uchwała Rady Ministrów o ,,KrajoWym

planie gospodarki odpadami”. ..
(Poseł Dorota Niedziela: 500 bażantów.)
...388 rozporządzeń ministra środowiska i 175
zarządzeń regionalnych dyrektorów ochrony środowiska zatwierdzających plany zadań ochronnych dla

obszarów naturowych. Ponadto pan minister zastał
21 postępowań W sprawie naruszeń prawa Unii Eu-
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Poseł Anna Paluch
ropej skiej: na etapie sądowym - sześć, na etapie uza-

sadnionej opinii - osiem, na etapie Wystosowania
zarzutów...

(Poseł Dorota Niedziela: Biedaczek.)
...formalnych - sześć (Dzwonek) i na etapie zarzu-

tów formalnych W związku z zarzutem braku notyﬁkacji - jedno. Krótko mówiąc, zastanówcie się, kto
skompromitował Polskę przed zagranicą. (Oklaski)
(Poseł Ewa Kopacz: Czas się skończył.)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Dziękuję, pani poseł.
(Poseł Sławomir Nitras: Może pani za granicą

zapyta, kto kogo kompromituje?)

Poseł Anna Paluch:
Wysoka Izbo! Mój klub będzie, co oczywiste, głosował przeciwko temu kuriozalnemu, nieuzasadnionemu i hucpiarskiemu wnioskowi. Dziękuję bardzo.
(Oklaski)
(Głos z sali: Brawol)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Teraz W imieniu Klubu Parlamentarnego Platfor-

ma Obywatelska głos zabierze pan poseł Stanisław
Gawłowski.

Poseł Stanisław Gawłowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Siłą rzeczy muszę
się odnieść do słów pana posła sprawozdawcy. Może
naiwnie, panie pośle, zakładam, że posłowie to ludzie
myślący, również posłowie z PiS-u, i nieważne, jak

jest postawiony Wniosek, Wiedzą, jak chcą głosować,
tak zwyczajnie, po prostu. (Oklaski)

Pani poseł Gabriela Lenartowicz ma rację: wotum zaufania to instytucja szczególna. Powinno się
jej używać tylko W szczególnych sytuacjach, i taką
Właśnie sytuację mamy teraz. Niewiele W historii
parlamentaryzmu po 1989 r. było przypadków tak
uzasadnionych Wniosków jak ten wobec ministra
Szyszko.

Moja przedmówczyni pani poseł Paluch z PiS rozpoczęła swoje Wystąpienie od tego, że to gra opozycji,

że to nieprawda, że nie ma argumentów. Pani poseł
-twarde argumenty, widać je gołym okiem i tak naprawdę działanie Platformy, działanie opozycji W tej
sprawie to nie jest żadna gra, to jest ostatnia deska
ratunku polskiej przyrody przed działaniem...
(Poseł Piotr Kaleta: Deski.)
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Tak, deska, dokładnie deska, żebyście dokładnie
to zrozumieli, bo chcecie polskie drzewa, polskie lasy
tylko na deski przerobić, i trudno to działanie pana
ministra Szyszko inaczej nazwać niż barbarzyństwem. Tutaj również zgadzam się z panią poseł Le-

nartowicz.
(Poseł Piotr Kaleta: Co za niespodzianka.)
Tak, minister Szyszko jest barbarzyńcą, bo w bar-

barzyński, bezwzględny sposób niszczy polską przyrodę.
(Poseł Anna Paluch: Panie pośle, proszę się liczyć

ze słowami.)
Niszczy dorobek dekad, pani poseł, ale niszczy
dorobek setek lat.

(Poseł Dorota Niedziela: Spokojnie, pani poseł,
spokojnie.)
I rzeczywiście jest jeszcze jedna racja. Pan mini-

ster potraﬁ wspierać; wspiera Wprawdzie interes tylko jednego człowieka - może interesy, żeby już precyzyjniej powiedzieć - o. Rydzyka.
(Głos z sali: Coś podobnego.)
(Głos z sali: To jest argument?)
Gdyby tak minister równie skutecznie troszczył
się o sprawy lasów, czystego powietrza - ma pani ra-

cję, pani poseł, wiatraków, bo to jest odnawialne
źródło energii...
(Poseł Anna Paluch: Które destabilizuje nasz sy-

stem energetyczny.)
...gatunki zwierząt jak o imperium tego redemptorysty, to być może nasz kraj znajdowałby się W awan-

gardzie korzystnych przemian W ochronie środowiska. (Oklaski)
(Poseł Anna Paluch: Proszę aż tak obcesowo nie

reprezentować interesów swojej małżonki.)
Ale tak jesteśmy być może W awangardzie wsparcia jednego ojca.
Rzeczywiście od kilku miesięcy w Polsce słychać
W każdym mieście, W każdej gminie hałas pił - pił
motorowych. Warto wrócić do tej ustawy. To Wszystko
działo się 16 grudnia, W dniu hańby polskiego Sejmu...

(Poseł Piotr Kaleta: To prawda.)
...i hańby W waszym wydaniu. I nie tylko ustawa
budżetowa...

(Głos z sali: Zhańbiliście polski Sejm.)
...ale również ta ustawa, która już dzisiaj uzyskała miano lex Szyszko, pani poseł...

(Poseł Sławomir Nitras: Szyszko - żywa reklama
Stihla.)
...została wtym dniu przyjęta. Zastanawiam się,

dlaczego akurat W taki sposób, dlaczego chcieliście
W sposób tajny, poza posiedzeniem Sejmu przyjąć ten
projekt ustawy. Odpowiedź jest dość oczywista.
(Poseł Anna Paluch: Posiedzenie Sejmu trwało,
panie pośle.)
Odpowiedź jest dość oczywista. Chcieliście chronić interesy... Mówił zresztą o tym wasz prezes, prezes Kaczyński, którego dzisiaj nie ma tutaj, ale żałuję tego, bo on dość jednoznacznie powiedział, że to
jest ustawa, która ma charakter lobbystyczny.

(Poseł Sławomir Nitras: Do CBA z tym.)
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Poseł Stanisław Gawłowski
Szacuje się, że budżet państwa, budżety gmin stra-

Poseł Stanisław Gawłowski:
Szanowni państwo, jest to...

ciły z tego tytułu ok. 1 mld zł, nawet ponad 1 mld zł.

(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przema-

Ponad 1 mld zł. W czyim interesie działaliście? Jakie
są dochody tych, którym Wartość nieruchomości
wzrosła?

wia przy wyłączonym mikrofonie)
(Poseł Anna Paluch: Nic pan ciekawego nie powie-

(Głos z sali: To kłamstwo, co pan mówi.)

dział, proszę siadać, panie pośle. Dyscyplina. Dyscy-

plina Wypowiedzi.)

(Poseł Sławomir Nitras: To prawda.)

Ja nie Wiem, trudno mi zgadnąć, jakie gusta ma
pan minister, być może jego ulubionym krajobrazem
są kazachskie stepy, tylko dlaczego chce to zrobić

Polakom?
(Poseł Anna Paluch: To ma być ironiczne? No,

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Panie pośle, proszę opuścić mównicę. Pana czas
minął.

panie pośle.)

To ma być prawdziwe, pani poseł. To ma być
prawdziwe jak Wszystko, co dotyczy pana ministra.
(Poseł Anna Paluch: Ale nie jest.)
I na tym tle można zrozumieć, że Walka z drze-

Wami, szczególnie tymi najpiękniejszymi, jest dla

Poseł Stanisław Gawłowski:
...niszczyciel polskiej przyrody. (Oklaski)
(Poseł Anna Paluch: Słabo i bez wyrazu.)

pana ministra misją. To przecież nie kto inny, tylko

pan minister zaczął ogałacanie Puszczy Białowieskiej z drzew.
(Poseł Anna Paluch: To państwo odpowiada za to,

do czego W Puszczy Białowieskiej doszło.)
Jest pan pierwszym ministrem W historii Polski,
któremu coś takiego przyszło do głowy: niszczenie

unikalnego na skalę światową środowiska. (Dzwonek) Mógłbym oczywiście wymieniać jeszcze...

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Bardzo dziękuję, panie pośle.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Wyczerpał pan czas. Proszę. Panie pośle, proszę
zakończyć swoje wystąpienie. Dziękuję bardzo.

Proszę bardzo.

Poseł Bartosz Józwiak:
Panie Marszałku! Pani Premier! Panowie i Panie

Ministrowie! Chciałbym państwu przedstawić stanowisko klubu Kukiz'15 W sprawie wniosku o Wyrażenie Wotum nieufności Wobec ministra środowiska
Jana Szyszko, złożonego przez grupę posłów PO na

Poseł Stanisław Gawłowski:
...wiele bardzo ważnych argumentów, ale pozwo-

li pan marszałek 10 sekund.
Zastanawiam się, jaka postać literacka mogłaby.. .

podstawie art. 159 ust. 1 konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 116 Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

Napisałem sobie to stanowisko, skonsultowałem
z posłami, myślałem, że dzisiaj może dowiem się czegoś Więcej, jeżeli chodzi o argumenty odnoszące się

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

do uzasadnienia tego wniosku, ale niestety pani poseł przedstawiająca ten Wniosek rozczarowała mnie
podwójnie, ponieważ W zasadzie usłyszałem tylko te

Panie pośle, proszę kończyć swoje Wystąpienie.

ty, argumenty, które usłyszałem W uzasadnieniu.

Poseł Stanisław Gawłowski:

(Oklaski)
(Poseł Rafał Grupiński: Mało interesujące? 2 mln
drzeW?)

...być odpowiednikiem, swoistym alter ego mini-

ski. Jeżeli pan się czuje się człowiekiem dobrze Wy-

same mało interesujące i mało rzeczowe argumen-

Ja panu nie przeszkadzałem, panie pośle Grupiństra Szyszko.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Teraz głos zabierze pan poseł Bartosz Józwiak,
klub Kukiz”15.

Bardzo proszę, panie pośle.

chowanym, to niech pan nie marnuje mojego czasu.
Dobrze? Tak się umówmy.
(Poseł Dorota Niedziela: Pan się zajmie mówieniem.)

We wniosku posłowie wymieniają tylko sześć teoretycznych zarzutów, jakie miały demaskować ministra Szyszko jako osobę szkodzącą polskiej przyro-

dzie i gospodarce. Zarzuty te niestety nie wytrzymu-
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Poseł Bartosz Józwiak
ją tak naprawdę żadnej konfrontacji z rzeczywistością i raczej wystawiają Wnioskującym dość słabą
ocenę z analizy realiów i rzeczywistej dbałości o dobro przyrody. Tzw. argumenty przytaczane W uzasadnieniu są W zasadzie klasycznym przykładem
kreowania rzeczywistości i amerytorycznego przypisywania tym kreacjom rangi dowodów. Część z nich
ma nawet taki charakter osobisty, można by się pokusić o słowo „demagogiczny”, jak chociażby uderzanie w jakieś środowisko, ogólnie W środowisko popierające ministra, dość absurdalne zarzuty o wspiera-

niu alternatywnego środowiska naukowego. Ja się
pytam: Alternatywnego wobec czego? (Oklaski) Wobec polskich uniwersytetów, polskich instytucji na-

ukowych czy może alternatywnego Wobec ekoterrorystów, wyznawców nowego druidyzmu postmodernistycznego? Bo wobec czego są to alternatywy?

Nauka to jest tak naprawdę ścieranie się różnych
koncepcji, Wybór pewnej koncepcji jako alternatywy
dla innych koncepcji i wdrażanie jej. I zawsze jest

to ta, która dla danej osoby Wybierającej, W tym przypadku dla polityka, jest tą, która rokuje największe
nadzieje na to, żeby zaspokoić potrzeby chwili związane ze stawianymi przed nim wyzwaniami. Już nie

będę wspominał o odniesieniach do Radia Maryja, bo
tutaj widzę jakąś solidną obsesję niektórych posłów.

Nie Wiem, co ma jedno z drugim wspólnego (Oklaski), natomiast państwo Wiecznie wracacie do tego
Radia Maryja, jakby było jakimś Waszym złym snem,

który się ciągle przejawia. Ja nie Wracam, Więc nie
mam tego problemu.
(Poseł Sławomir Nitras: Niektórzy jak wracają,

to auta rozbijają nawet.)
Ja akurat nie, Więc to raczej nie do mnie uwaga,
panie pośle.

(Poseł Anna Paluch: A niektórzy cofają na autostradzie pod prąd.)
(Poseł Sławomir Nitras: To trzeba mieć fantazję.)

Jeżeli chodzi o błędy W oświadczeniach majątkowych, szanowni państwo, byłbym ostrożny na miejscu Platformy odnośnie do mówienia o błędach
W oświadczeniach. Mieliśmy już wyjaśnienia ze strony ministra W tej sprawie, natomiast takie błędy
mógłbym wskazać również za państwa rządów i to
akurat nie jest argument, który byłby tutaj istotny
z punktu widzenia problemu, który rozpatrujemy.
Inną rzeczą są chociażby uwagi odnośnie do tego

197

W przywrócenie wreszcie właścicielom prawa do dysponowania swoją własnością. To Wyście mówili Wiecznie o Wolności (Oklaski), to Wy ciągle podkreślaliście,
że jesteście ugrupowaniem Wolnościowym, a teraz

chcecie nam odebrać wolność decydowania o drzewie,
które sam posadzę, które jest na mojej posesji, jest
moją własnością? Szanowni państwo, skończmy z demagogią co do wycinania hektarów lasu. Codziennie
wychodzę z domu, nie jest wycięte żadne drzewo,

a mieszkam W lesie. Tak że naprawdę przestańmy
W pewien sposób dorabiać ideologię do rzeczywistości, która jest zupełnie odmienna. I akurat ta ustawa,
to tzw. lex Szyszko broni pana ministra Szyszko. Tu
robię ukłon wobec pana ministra, bo jest to jeden (Okla-

ski) z niewielu pomysłów Wolnościowych W ostatnich
25 latach...
(Głos z sali: Tak jest.)
...wprowadzonych W tym parlamencie. Od 1940 r.
polska własność prywatna jest deptana, nie chce się

jej przyznać żadnych praw, nie chce się wprowadzić
ustawy reprywatyzacyjnej i jeszcze teraz chcemy zabić ten element, który Wychodzi. ..
(Głos z sali: Brawo, bardzo dobrze!)
...naprzeciw oczekiwaniom ludzi. (Oklaski)

Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć jako
elemencie, który moim zdaniem jest pozytywny, to
zmiany, które nastąpiły W Narodowym Funduszu
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej i W wojewódzkich funduszach. Mianowicie już dzisiaj nasi

posłowie W terenie zgłaszają to, że te organizacje zaczynają działać lepiej, zaczynają funkcjonować lepiej.
Naprawdę nie bądźmy obłudni i nie mówmy, że minister Wymienia sobie współpracowników, a myśmy
tego nie robili. Z całym szacunkiem, wszystkie ekipy

to robiły, a nagle jest z tego robiony zarzut Wobec
pana ministra Szyszko.
Następnie sprawa chociażby nowej odkrywki planowanej W Koninie. Tam również działania ministra
Szyszko W tej chwili wychodzą naprzeciw oczekiwa-

niom mieszkańców (Dzwonek) i być może będzie to
Wstrzymane.
My też mamy pewne zarzuty do pana ministra
Szyszko...

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Bardzo dziękuję, panie pośle.

podnoszonego w mediach internetowych przypadku

polowania na bażanty. To świadczy tylko o tym, że
ktoś nie ma zielonego pojęcia, W jaki sposób takie

Poseł Bartosz Józwiak:

polowania się odbywają, ani o całej strukturze tego

typu działań, a warto by było sobie najpierw przyswoić prawdę, z którą powinniśmy mieć do czynienia.

...chociażby dotyczące wydatkowania pieniędzy,
chodzi o fundusze i parę innych rzeczy...

O Mieszku I nie wspomnę, choć tu mógłbym państwu

dość dużo powiedzieć z racji swoich kompetencji zaWodowych, ale to raczej nie tędy droga.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Natomiast wnioskodawcy uderzają też W oczeki-

Waną od Wielu lat przez obywateli zmianę, czyli

Panie pośle, wykorzystał pan swój czas.
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Poseł Bartosz Józwiak:
.._np. nieukaranie pracowników tych funduszy,
którzy dotychczas pracowali, natomiast nie będziemy
popierali. _ .

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

Nowoczesna złożyła swój projekt ustawy o ochronie
przyrody, ale co miało być wycięte, już zostało Wycięte. Można tutaj sparafrazować Asnyka:
Daremne żale, próżny trud,
Bezsilne złorzeczenia!

Wyciętych drzew żaden cud
Nie Wróci do istnienia.
(Poseł Anna Paluch: Nietraﬁona ta parafraza.)
(Poseł Piotr Kaleta: Trzeba z żywymi naprzód iść

Bardzo proszę, teraz głos zabierze...

/ Po życie sięgać nowe...)
Ustawa o łowiectwie to Rzeczpospolita myśliwska
ministra Szyszko W pełnej krasie. Mamy pełne wspar-

Poseł Bartosz Józwiak:

cie Szyszko dla złych rozwiązań W prawie, takich jak

...tego wniosku o wotum nieufności. Dziękuję

moźliwość udziału dzieci W polowaniach czy ograniczenia praw turystów, mieszkańców, a nawet...

bardzo. (Oklaski)
(Głos z sali: Brawol)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
...pani poseł Katarzyna Lubnauer, klub Nowoczesna.

(Poseł Anna Paluch: A Wy znowu swoje.)

...właścicieli do Wejścia do lasu W czasie polowań.
W Grodnem pod Toruniem 500 bażantów zostało
wypuszczonych z klatek Wprost na czekających myśliwych. Wśród nich znajduje się minister środowiska

Jan Feliks Szyszko.
(Poseł Piotr Kaleta: Znajdował się.)
Czy to można jeszcze nazwać polowaniem? Bo Według mnie to już jest rzeź drzew dla zabawy dużych

Poseł Katarzyna Lubnauer:
Panie i Panowie Posłowie! Panie Marszałku! Panie Ministrze! Grzechy główne - degradacja Puszczy
Białowieskiej. W marcu 2016 r. minister środowiska
zarządził zwiększenie wycinki drzew W Puszczy Bia-

łowieskiej. Ekolodzy Wskazywali, że W wyniku tej decyzji Puszcza Białowieska może zostać zniszczona
i zmienić się W plantację drzew. Po trwającej pół roku

debacie i protestach ostateczną decyzję o Wycince
pozytywnie zaopiniowała Państwowa Rada Ochrony
Przyrody, ale do uzyskania tej akceptacji trzeba było
Wymienić 32 spośród 39 jej członków. Doświadczenia

międzynarodowe pokazują, że las może się odrodzić
po takim ataku kornika, tylko trzeba mu na to pozwolić. Tydzień temu...
(Poseł Anna Paluch: No, 400 lat, pani poseł, minimum.)

...tydzień temu komisarz Unii Europejskiej do
spraw środowiska wezwał Polskę do natychmiastowego wstrzymania wycinki Puszczy Białowieskiej.
Mówi się wręcz o wniosku do Europejskiego Trybu-

nału Sprawiedliwości, wątpliwości ma też UNESCO.
W kwietniu 2016 r. Sejm przyjął większością głosów PiS ﬁrmowaną przez ministra Szyszko nowelizację ustawy o lasach. Daje ona Lasom Państwowym

prawo wykupu i prawo pierwokupu lasów od prywatnych właścicieli. Przyjęty projekt ogranicza prawo
Własności. Jego działanie oznacza nacjonalizację oraz
wywłaszczanie na rzecz państwa. Ostatnia noweli-

zacja, czyli lex Szyszko, ustawa z 16 grudnia, która
zezwala na niekontrolowaną wycinkę drzew. Zmiana
była potrzebna, bo poprzednie przepisy były zbyt re-

chłopców. Kolejny...
(Głos z sali: Drzew czy... Niech się pani zdecyduje.)
Przepraszam, rzeź ptaków tym razem.

Kolejny grzech to polityka dotycząca centralizacji
decyzji i środków regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, skok na stołki i kasę, centralizacja kosztem
samorządów. Smog - brak działań, oparcie polityki

klimatycznej na węglu, doﬁnansowywanie geotermii
zamiast Wymiany pieców. To będzie kosztować zdroWie bardzo wielu Polaków.
15 października 2016 r. w Sejmie odbyła się kon-

ferencja poświęcona ochronie środowiska W kontekście papieskiej encykliki. Ministerstwo Jana Szyszko
za organizację spotkania zapłaciło ponad 400 tys. zł.

W ten sposób pieniądze na ochronę środowiska przeznaczono na ideologię.
Minister Szyszko, zamiast być ministrem dbającym 0 środowisko, okazuje się niszczycielem przyro-

dy, zabójcą zwierząt i rzeźnikiem drzew.
(Poseł Anna Paluch: Pani poseł, to już przekracza
dobre obyczaje.)
Jego zaniechania W kwestii smogu czynią go

Współwinnym chorób i śmierci Wielu Polaków. Przyroda ojczysta to dobro, które ma służyć nie tylko
nam, ale też naszym dzieciom i kolejnym pokoleniom.
Apeluję do ministra Szyszko o nieniszczenie dziedzi-

ctwa wszystkich Polaków i Polek.
Nowoczesna poprze Wniosek o wotum nieufności
wobec ministra Szyszko. (Oklaski)
(Poseł Anna Paluch: Ale niespodzianka.)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

strykcyjne, ale ta ustawa pozwoliła na niekontrolo-

waną rzeź drzew, karczowanie Polski. I teraz jest pytanie, czy to tylko fatalny błąd, czy celowe działanie.

Teraz głos zabierze pani poseł Ewa Lieder, klub
Nowoczesna.
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Poseł Ewa Lieder:
Szanowny Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! Miesiąc temu zadałam
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go Polski jest rozwój geotermii i biogazowni. Praktycznie zaniechano wsparcia energetyki obywatelskiej, a zielona energia stała się wrogiem publicznym.
Podczas wielu zimowych dni, kiedy naocznie mogli-

pytanie o skalę wycinek drzew, czyli karczowanie

śmy się przekonać, że mamy W Polsce smog, pan,

Polski...

(Poseł Piotr Kaleta: Pamiętamy, rzeczywiście.)

panie ministrze, wskazał od razu winnego. Zgodnie
z wewnętrzną instrukcją PiS, o której W Sejmie krą-

Super.

żą legendy, winni są oni, nigdy my. Rolę dyżurnego

...o dramatycznie złą nowelę ustawy o ochronie
przyrody. Jakie są konsekwencje nieprecyzyjnego
nowego, uchwalonego W pośpiechu i bez konsultacji
społecznych, prawa? Ustawa z dnia 16 grudnia jest

przykładem skrajnej patologii procesu legislacyjnego.
Wiem, że ta ustawa została przygotowana W resorcie
środowiska, a pan minister milczy jak zaklęty. Kto

onego chłopca do bicia przejęły więc W oczach ministra Szyszko samorządy. Samorządy są Według pana
ministra np. winne opóźnieniom We wdrażaniu pro-

jektów odpadowych. Przypomnę więc, że to pana
resort, resort środowiska, opóźniał przyjęcie ,,Krajowego programu gospodarki odpadami”, co poskutko-

na tym zarobił, panie ministrze?

Wało poważnymi zagrożeniami niewykorzystania
środków z Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura

Panie ministrze, jeżeli mówimy o panu, to Wypadałoby nas słuchać, z grzeczności. (Oklaski)

i środowisko”. To pan jest odpowiedzialny za wypełnienie zobowiązań międzynarodowych, które są Wa-

(Poseł Piotr Kaleta: To trzeba coś mądrego powiedzieć.)

runkiem uzyskiwania Wsparcia W ramach perspek-

Kto na tych wykarczowanych terenach postawi,
czyje to będzie, te budy z frytkami, które powstaną

tywy 2014-2020, chodzi o miliardy euro dla Polek
i Polaków, dla naszych obywateli, dla polepszenia ich

na wspaniałych terenach, na których powinny ros-

życia, wynegocjowane jeszcze przez nasz rząd. Bez
zmian W dokumentach programowych dotyczacych

nąć drzewa? One już tam nie Wrócą. Będziemy musieli czekać następne 300 lat. Może czas się obudzić?
Proszę państwa, pana ministra broni tylko i Wy-

nia Wodami Polska może utracić bezpowrotnie
ogromną część z takim trudem zdobytych środków.

łącznie PiS, Państwowa Rada Ochrony Przyrody,

Jak pan zamierza je zastąpić?

wymieniona prawie W całości, i spontanicznie zebrani pod Sejmem przypadkowi leśnicy...

Zamiast dobrej zmiany mamy groźby zatrzymania inwestycji. Co więcej, Polska będzie zobowiązana

(Głos z sali: Marzannę topią.)
...a konkretnie pana ministra podwładni, których

z tego miejsca bardzo serdecznie pozdrawiam. Dziekuję. (Oklaski)
(Poseł Piotr Kaleta: Piękne, Wspaniałe Wystąpienie.)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
W imieniu klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego głos zabierze pan poseł Piotr Zgorzelski.

zagospodarowania odpadów, ścieków oraz zarządza-

do uporządkowania tych obszarów z własnych środ-

ków, wygospodarowanych z kieszeni Polek i Polaków,
obywateli Polski, z naszej kieszeni, a Więc sprawa,
o którą dzisiaj się upominamy, ma niebagatelne zna-

czenie dla Polski.
(Poseł Dominik Tarczyński: Co u Janka Burego?)
Według pana winne są samorządy, a jeśli tak, to
trzeba zabrać im środki, najlepiej pod przykryciem

niewinnie brzmiących haseł o naprawianiu systemu
i oszczędności. Wojewódzkie fundusze ochrony środowiskajako samorządowe osoby prawne traﬁają pod

ścisłą kuratelę Wojewody, ministra i prezesa narodowego funduszu ochrony środowiska. Z Warszawy

Poseł Piotr Zgorzelski:

lepiej widać, czego potrzebuje suweren.

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo!

Przykład podziału środków dotacyjnych na edukację ekologiczną przez narodowy fundusz, nagłoś-

Ostatnie 1,5 roku aktywności pana Jana Szyszko

niony przez media, jest aż nadto Wymowny. Dojna

W resorcie ochrony środowiska W istocie nie ma wiele

zmiana, kasa dla swoich, na swoje szkodliwe dla Polaków i Polek projekty.

wspólnego z tą szlachetną ideą, a najważniejsze ustaWy dotyczące ochrony środowiska powstają W innych
resortach, a W najlepszym razie jako inicjatywa poselska, chyba dla niepoznaki. Resort gospodarki morskiej

i żeglugi śródlądowej doprowadził do ratyﬁkowania
porozumienia o śródlądowych drogach wodnych, a tymczasem prace nad Prawem wodnym, Wdrażającym
ramową dyrektywę wodną, nadal trwają.

Resort energetyki kreuje politykę związaną z ochroną powietrza, a W zasadzie wyznacza kierunki rozwoju polskiej energetyki. Głos resortu środowiska

(Poseł Dominik Tarczyński: Elewarr.)

Polacy mają tego dość.
(Poseł Dominik Tarczyński: Co u Janka Burego?)
A co u Obajtka? Może o jego zarzutach korupcyjnych porozmawiamy? (Oklaski)

(Poseł Dominik Tarczyński: Co ze złotymi sztabkami?)
Drugim po samorządach zdeﬁniowanym przez

pana wrogiem są organizacje pozarządowe. Stąd pomysły na ograniczenie ich wpływu oraz planowana

brzmi w tej kwestii bardzo cieniutko, jak spod ziemi,

reforma regionalnych dyrekcji ochrony środowiska.

bo receptą resortu na poprawę bilansu energetyczne-

Awersja ministerstwa do konsultacji społecznych
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Poseł Piotr Zgorzelski

Nie, może, panie pośle. (Gwar na sali) Są uprawnione okrzyki, nie obrazam się, może pan po imieniu

ważnych projektów, a najlepiej przemycania ich jako
projekty poselskie, stały się zjawiskiem powszechnym. O Puszczy Białowieskiej powiedziano już wiele,

mówić, w parlamencie są tzw. zwischenrufy, tylko

ale moim zdaniem to prawo piły i siekiery, czyli prawo do samowolnej wycinki drzew na działkach pry-

watnych, wymaga wyjaśnienia. Kto lobbował za deweloperami? Podejrzenia ma nawet prezes PiS.

żeby pan marszałek czas mi doliczał, 0.

(Poseł Dominik Tarczyński: Ja kupowałem za swoje, a wy żarliście za moje, za publiczne.)
Wszystko, czas tego szaleńca, żeby tego szaleńca
czas mi pan...

(Poseł Anna Paluch: Cóż pan tu opowiada?)

I jeszcze konik pana ministra: łowiectwo z masowym mordowaníem zwierząt i leśnictwo z rzezią
drzew. Dlaczego to resort rolnictwa dyktuje ustawę

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Panie pośle, proszę...

o szkodach łowieckich, a działacz związków post-

-Samoobrony zapowiada nową ustawę łowiecką? To
pan, panie ministrze, prowadzi do zagłady polski

Poseł Stefan Niesiołowski:

model łowiectwa i nie ma pan żadnej recepty na wyj-

ście z tej sytuacji. Rolnicy wychodzą na pola z uprawami i do końca nie wiedzą, kto im oszacuje szkody
i kto za te szkody zapłaci.
(Poseł Piotr Kaleta: Ale nie wychodzą na ulice.)

Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego popiera wniosek o odwołanie pana Jana Szysz-

...żeby czas tego szaleńca...

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Panie pośle, proszę.

ko z funkcji ministra środowiska, dlatego że na (Dzwo-

nek) ministra środowiska on po prostu się nie nadaje.
(Oklaski)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Teraz W imieniu koła Unii Europejskich Demo-

kratów pan poseł Stefan Niesiołowski.

Poseł Stefan Niesiołowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ja w pełni się
z tym solidaryzuję i dziękuję w całości za to wszyst-

ko, co powiedziała pani poseł w imieniu grupy posłów, którzy wnoszą o dymisję tego jednego z najgorszych ministrów tego rządu. Mówię: konkurencja jest

Poseł Stefan Niesiołowski:
...patrioty mi pan doliczył do mojego wystąpienia.
(Poseł Piotr Kaleta: On nie żarł.)
Proszę Wysokiej Izby, no mi jest przykro, panie
ministrze Szyszko, że ja muszę ten wniosek popierać,

bo pan jako entomolog budził w podświadomości mojej pewną sympatię. Ja też jestem entomologiem, istnieje jakieś braterstwo. Ale pan, który tyle mówi o mi-

łości ojczyzny, o Polsce, panu z ust nie schodzą wielkie słowa, pan chyba się zgodzi, panie ministrze Szyszko, że salus rei publicae suprema lex. Według tej
zasady muszę głosować za wnioskiem o odwołanie
pana ministra Szyszko oczywiście. (Oklaski)

wniosek.

Proszę państwa, pani posłanka Lenartowicz już
to uzasadniła, właściwie można się tylko podpisać.
Jeszcze parę uzupełnień, bo wszystko właściwie prawie było, ale jest kilka rzeczy, które pani słabo zaakcentowała: ta bezsensowna rzeź Puszczy Białowie-

Chciałem przy tej okazji bardzo pogratulować
panu sprawozdawcy komisji. Muszę powiedzieć, pa-

skiej, bezsensowne tłumaczenie, że pan podobno
walczy z kornikami. Panie ministrze, korniki są na

nie pośle, zdaje się, Bąk, jeżeli nie przekręciłem nazwiska, że wiele panu można zarzucić, ale nadmier-

nozaur, to się pojawił mniej więcej pierwszy kornik,

nej uczciwości, obiektywizmu i rzetelności sprawozdania - tego zarzutu panu postawić nie można było.

aczkolwiek to jest 200 tys. lat. Korniki sobie doskonale radziły bez ludzi. Tak że one panu dziękują,

bardzo silna, ale pan tutaj się wysuwa na jedno z czo-

łowych miejsc, panie ministrze. Chciałem poprzeć
w imieniu koła Unii Europejskich Demokratów ten

ziemi mniej więcej 50 mln lat. Jak zdechł ostatni di-

To było sprawozdanie pod tym względem kuriozalne.

niech pan się nie zajmuje kornikami (Wesołość na

Będę się starał mówić na tyle jasno, na ile potraﬁę, żeby nawet intelektualne skrzydło PiS-u to zrozumiało w osobach takich symboli, jak poseł Suski,
pani Pawłowicz, paru innych, ten orzeł od jenotów.
(Wesołość na sali) Tak, mają takiego specjalistę, nawet u pana Szyszko by on pasował. (Oklaski) Jeden

sali, oklaski) i niech pan zostawi nasze drzewa i nasze zwierzęta w spokoju. Poza tym pan jakoś zniena-

się zajmuje wycinaniem lasów, a drugi wystrzeliwaniem (Wesołość na sali, oklaski) zwierząt, które...

dzisiejszej debaty. (Wesołość na sali) Więc ja też
panu gratuluję. A dlaczego pan te biegacze teraz

(Poseł Dominik Tarczyński: Akurat ja jadłem za
swoje.)

niszczy? Bo jeśli one żyją w lasach, a pan lasy mor-

widził te biegacze - Carabidae, czyli tę grupę, za

którą pan dostał tę wielką nagrodę. Nie wiedziałem,
że taka nagroda jest przyznawana, tutaj ktoś się długo nad tym rozwodził, pan poseł Bąk zdaje się, orzeł

duje, to tym samym podcina pan gałąź, na której pan
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Poseł Stefan Niesiołowski
siedzi, bo te biegacze pana wyniosły, a teraz biegacze

pan kasuje. Generalnie bym prosił, żeby pan polskiej
przyrody nie reformował i żeby pan się nie zajmował
ochroną korników czy Puszczy Białowieskiej, W ogó-

le niczym. Niech pan zmieni profesję albo (Oklaski)
wróci do badań podstawowych. Taką mam... Znako-

micie lasy funkcjonowały bez ingerencji człowieka.
Proszę państwa, ponieważ mi niewiele czasu zostaje, to ja jeszcze tylko jedną rzecz powiem, bo to
było tu pomijane dzisiaj, a nie widzę powodu, żeby to
pomijać. To jest ten kuriozalny list pana ministra

Szyszko, znaczy w obronie taki, lizusowski, podlizujący się Tadeuszowi Rydzykowi. To nie jest, panie
ministrze, żaden ojciec. No może pański to jest ojciec,
dla mnie to biznesmen i zresztą jako biznesmen ten
skromny zakonnik ślubujący ubóstwo odniósł wielki

sukces (Wesołość na sali, oklaski), bo jest 54. na liście
najbogatszych Polaków. Tak że ja gratuluję, gratuluję Tadeuszowi Rydzykowi, jest to skuteczny biznesmen, oligarcha zresztą, bo korzysta z poparcia polityków. Poparcie dla tego oligarchy, które W czołobit-

201

Pan Rydzyk aktywnie prowadzi działalność polityczną, bez przerwy prowadzi agitację, zakłada własne partie, udziela poparcia politykom, rozwiązuje te
partie, tak że ja bym bardzo prosił, ja bym bardzo

prosił o to...
(Poseł Piotr Kaleta: Ale boli, że ciebie nie popiera.)
...żeby nie używać tego tytułu „ojciec”, bo ta parodia kapłana katolickiego na tę nazwę... (Oklaski)
(Wicemarszałek wyłącza mikrofon, poseł przema-

wia przy wyłączonym mikrofonie)
(Poseł Ewa Kopacz: Ale dlaczego pan wyłączył?)
Boli prawda. Boli prawda. Boli prawda.

(Poseł Piotr Kaleta: Siadaj, koniec.)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Dziękuję bardzo panu posłowi.
Proszę opuścić mównicę. Skończył pan, wyczerpał
,.
pan swoj czas.

Poseł Stefan Niesiołowski:

ny sposób deklaruje minister Szyszko, jest skandaliczne i kompromitujące, tak jak bluźniercza jest

...głosować za odwołaniem. (Oklaski)

nazwa tego radia - Radio Maryja, bo ja sobie nie
przypominam, żeby Matka Boska się angażowała

(Głosy z sali: Brawol)

w kampanię cesarza Oktawiana albo popierała Ty-

beriusza. (Wesołość na sali, oklaski)

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Szczęśliwie kompromituje pan niewielkie koło

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

w tym Sejmie.

Panie pośle...

ska, koło Republikanie.

Bardzo proszę, pani poseł Anna Maria Siarkow-

Poseł Stefan Niesiołowski:
zz

...aktywnie prowadzi dzialalnosc także w partii
politycznej.

Poseł Anna Maria Siarkowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Od niedawna obo-

wiązuje bardzo racjonalna zasada, że właściciel swojej nieruchomości na swojej działce może wyciąć drze-

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

wa i krzewy, tak jak uważa to za stosowne. I z niewiadomych powodów protestują przeciwko temu.
Kto? No różnej maści socjaliści (Oklaski), którzy

Panie pośle, proszę łaskawie...

Poseł Stefan Niesiołowski:

uważają, że wiedzą lepiej, co właściciel powinien robić na swojej działce.
(Poseł Dominik Tarczyński: Wolnościowcy. Liberałowie.)
Co więcej, ministrowi ochrony środowiska ci róż-

Przepraszam, panie marszałku, ale...

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:

nej maści socjaliści zarzucają, że nie jest do nich podobny. No cóż, nas, Republikanów, akurat ta kwestia
nie martwi. Zieloni socjaliści biją na alarm z powodu
tzw. rzezi drzew. No cóż, taki katolicki kraj, a taka
silna sekta druidów. Dziwne. (Oklaski) Natomiast

Poseł Stefan Niesiołowski:

zapominają, że wycinka drzew dotyczy przede wszystkim terenów samorządowych. Może więc powinno to
dotyczyć...
(Poseł Dominik Tarczyński: Warszawa.)

...nie zabierać czasu.

czytała pani.)

...hamować swoje...

(Poseł Małgorzata Chmiel: Prywatnych. Nie do-
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Poseł Anna Maria Siarkowska

wach ekologicznych. A my, polscy republikanie, odwrotnie, Wolimy polskich ministrów, którzy przeko-

...powinno to stanowić przyczynek do debaty o Wymianie władz samorządowych na nieco bardziej roztropne, np. W Warszawie.
Dlaczego więc zieloni socjaliści z Platformy Obywatelskiej, zamiast odwoływać włodarzy takich
miast jak Warszawa, chcą odwołać ministra ochrony
środowiska?
(Poseł Małgorzata Chmiel: Nie doczytała pani

ustawy.)
(Głos z sali: Reprywatyzacja.)
Panuje W niektórych środowiskach również taki

obyczaj, że jeśli się kogoś nie lubi, to się mu ubliża.
Stanowi to rzeczywiście znacznie łatwiejsze rozwiązanie niż dyskusja oparta na argumentach meryto-

rycznych. Wieść bowiem niesie, że minister jest sprawcą - przyznam, że tutaj trudno jest mi ukryć podziw
dla tak Wysublimowanego kunsztu językowego, więc

zacytuję: kroczącego demontażu instytucjonalnego
systemu ochrony środowiska. (Wesołość na sali) No
dlaczego? Ponieważ tych, którzy dotąd ten system wy-

pełniali, zastępuje innymi. To zaś stanowi niezwykle
rzeczywiście realne zagrożenie dla szeroko pojętej

nują opinię międzynarodową do polskich argumentów. To te nasze argumenty, naszej polskiej strony
- tak uważamy - są miarodajne i powinny być komu-

nikowane na arenie międzynarodowej. Dlatego mam
taką prośbę, żebyśmy już te zagraniczne Wycieczki
W sytuacjach, 0 których rozmawiamy, w sytuacjach

dotyczących Polski, po prostu skończyli.
Socjaliści z Platformy Obywatelskiej są tutaj, cytuję Sztaudyngera, zakochani jak człowiek w lesie -

zapatrzony W jedno drzewo. I chcą tutaj wyciąć ministra ochrony środowiska - paradoks.
Jako Koło Poselskie Republikanie jesteśmy zde-

cydowanie przeciwni Wnioskowi o odwołanie ministra ochrony środowiska.
(Głos z sali: Nie ma takiego ministra.)
Uczynimy to z największą przyjemnością - w tym

momencie najbardziej wolnościowego ministra tego
rządu (Dzwonek) na pewno będziemy do końca bro-

nić. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Ewa Lieder: To jest minister środowiska.)
(Głos z sali: Brawol)

ochrony środowiska, tylko że raczej Środowiska Plat-

formy Obywatelskiej w tym wypadku. (Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
Czy naprawdę uważacie, że powinniście być pod

szczególną ochroną?
(Poseł Dominik Tarczyński: Wymarły gatunek.)
Podobno pan minister prowadzi politykę skanda-

liczną, destrukcyjną, anachroniczną, a do tego kompromituje. Przerażające. Zapoznałam się dostatecznie z wieloma argumentami debaty dotyczącymi

np. Wycinki W Puszczy Białowieskiej, żeby stwierdzić, że przywoływane W tej debacie argumenty są
częstokroć sprzeczne, a także że zdania leśników

W tym względzie są podzielone.
(Poseł Sławomir Nitras: Las dla leśników, apteka
dla...)
Nie jestem oczywiście specjalistką w tej dziedzinie, ale dostrzegam pewną prawidłowość.
(Poseł Andrzej Halicki: No właśnie widać.)

Ci, którzy chcą odwołania ministra ochrony środowiska, uważają, że idealnym następcą pana ministra będzie taki następca, który w przypadku protestów W takich organizacjach jak chociażby Greenpeace wstrzyma oczywiście decyzje przygotowywane
przez leśników.

Wicemarszałek Ryszard Terlecki:
Dziękuję.
Teraz W imieniu Koła Poselskiego Wolni i Solidarni głos zabierze pan poseł Ireneusz Zyska.

Poseł Ireneusz Zyska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier!
Panie Ministrze! W imieniu Koła Poselskiego Wolni

i Solidarni przedstawiam stanowisko W sprawie
wniosku o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko.

Po raz kolejny jestem zmuszony wyrazić zażenowanie faktem podpisania przez grupę posłów Platformy Obywatelskiej, wśród których jest tak wielu

doświadczonych parlamentarzystów i byłych ministrów, wniosku zawierającego tak dużą ilość przytyków 0 charakterze personalnym wobec ministra śro-

dowiska prof. Jana Szyszko, a tak mało treści merytorycznych. Znowu mamy do czynienia z ciągiem
inwektyw obniżających poziom debaty publicznej.

powinien on działać W takim tempie, jak działali oni
za czasów sprawowania swoich rządów. Chyba po to

Ochrona przyrody to sztuka godzenia sprzecznych
interesów, a nie terror propagandowy uprawiany
przez ludzi niechętnych obecnej administracji.
Wczytując się we wniosek Platformy Obywatelskiej, trudno znaleźć jakiś rozsądny argument, bo
trudno uznać hasła typu: minister kompromituje

po prostu, żeby korniki w międzyczasie mogły wyko-

politykę obecnego rządu na arenie międzynarodowej,

nać swoją robotę. (Wesołość na sali, oklaski)
Wnioskodawcy odwołania ministra przywołują

za merytoryczny wkład do dyskusji o ochronie przyrody W Polsce.

Na dodatek, podobno istnieją takie podejrzenia,
są zastrzeżenia do tempa działania ministra. Mówi
się, że jest ono właśnie podejrzane. Domyślam się, że
W opinii wnioskodawców z Platformy Obywatelskiej

również często opinie międzynarodowe jako niezwy-

Chciałbym usłyszeć od opozycji deﬁnicję ,,heka-

kle miarodajne. I ma to zresztą miejsce również W spra-

tomby drzew”, bo być może traktuje ona kilka relacji
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Poseł Ireneusz Zyska
W niechętnej rządowi telewizji jako obraz rzeczywi-

stości.
Szanowni państwo z PO, oderwijcíe się od ekranów telewizorów i zacznijcie opierać się na danych
liczbowych, jeżeli składacie wniosek o odwołanie konstytucyjnego ministra.
(Poseł Piotr Kaleta: Przejdźcie się do lasu.)
Twierdzenie, że W Polsce jest możliwa swobodna

wycinka drzew, jest nadużyciem. Trzeba przypomnieć, że powierzchnia lasów W Polsce wynosi ponad
9 mln ha, a ponad 82% zasobów stanowią lasy pub-

liczne, gdzie prowadzona jest racjonalna gospodarka
leśna. Pojedyncze wycinki drzew mają zatem charak-
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celu ochronę przyrody. Obszar będący pod szczególną
ochroną jako światowe dziedzictwo przyrody został
ocalony przed degradacją dzięki kontrolowanej wycince mającej na celu eliminację drzew porażonych
przez szkodniki.
Należy też przypomnieć, że pan prof. Jan Szyszko

jest prekursorem walki o zachowanie polskiego dziedzictwa, jeżeli chodzi o lasy. To pan prof. Jan Szyszko jako poseł, parlamentarzysta też walczył przeciwko próbie prywatyzacji Lasów Państwowych. To
trzeba państwu przypomnieć. (Oklaski)

(Poseł Paweł Suski: Czyli z wiatrakami.)
Wiatraki, panie pośle, produkują energię niestabilną, taką, z którą nawet niemieckie koncerny nie
mogą sobie poradzić.

ter lokalnych zmian krajobrazowych i nie wpływają

(Poseł Paweł Suski: Radzą sobie doskonale.)

znacząco na stan środowiska.
Ustawa o ochronie przyrody tak naprawdę przy-

(Głos z sali: Skąd ty to, Suski, wiesz?)
Szanowni Państwo! Wysoka Izbo! Koło Poselskie

wróciła ochronę własności prywatnej: moja działka,

Wolni i Solidarni ma zaufanie do działań ministra

moje drzewo, moje prawo decyzji o Wycince tego drzewa. Każdy system Wymaga doskonalenia, zwłaszcza

rozmawiać ze środowiskami (Gwar na sali, dzwonek)

wtedy gdy pojawiają się W nim kolizje interesów pro-

wadzące do opóźnień procesów inwestycyjnych lub
naruszeń W dysponowaniu własnością prywatną
W sytuacji, gdy interes publiczny jest zachowany. Sze-

środowiska Jana Szyszko, który pokazał, że potraﬁ
mającymi rozbieżne interesy. (Dzwonek)
Wysoka Izbo! Kończy się mój czas. Będziemy głosować przeciwko Wnioskowi 0 wyrażeniu wotum nieufności Wobec pana ministra i zdecydowanie popie-

rzenie atmosfery podejrzliwości W stosunku do konstytucyjnych władz państwa poprzez insynuacje i po-

ramy działania pana ministra Jana Szyszko. Cieszy-

dawanie nieprawdziwych informacji jest czynem co

kuję bardzo. (Oklaski)

najmniej nagannym, ale zdaje się, szanowni państwo,
Wysoka Izbo, że W tej kwestii drodzy państwo z Platformy Obywatelskiej W ostatnim czasie zaczynają się

my się, że taki minister jest W polskim rządzie. Dzię(Przewodnictwo w obradach obejmuje wicemarszałek
Sejmu Joachim Brudziński)

specjalizować.
Koncepcja ministra środowiska pana Jana Szyszko dotycząca realizacji polityki klimatycznej za po-

mocą pochłaniania C02 przez lasy i zakładania tzw.
leśnych gospodarstw węglowych, jest oczywista dla
wszystkich, którzy rozumieją zasady negocjacji W Unii

Europejskiej zmierzające do konsensusu, a nie do
podporządkowania słabszych ekonomicznie państw

of

Wicemarszałek Joachim Brudzinski:
Dziękuję panu posłowi.
Proszę o zabranie głosu pana posła Jana Klawitera.
Bardzo proszę, panie pośle.

interesom państw silniejszych. Ponadto potencjał

biomasy, jak również geotermii, jest wykorzystywany
W Polsce symbolicznie.
I dobrze się stało, że mamy, Wysoka Izbo, ministra, który widzi potrzebę zdywersyﬁkowania źródeł

powstawania ciepła i elektryczności W oparciu o odnawialne źródła energii. Znakomitym przykładem
jest Geotermia Podhalańska, a takze tak krytykowana przez państwa geotermia toruńska. To jest
jakieś ideologizowanie, dlatego że z geotermią toruńską ma coś wspólnego Lux Veritatis czy przywołany

tutaj ojciec Tadeusz Rydzyk. Po prostu jest to rzecz
niepojęta, że państwo tak atakujecie odnawialne

Poseł Jan Klawiter:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier!
Jako przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej chciałbym podsumować zarzuty dotyczące wotum nieufności wobec pana ministra. Na początek zacznę od tego,
z czym się zgadzam: ze stawiającymi zarzuty. Na

pewno jest tak, że W sprawach dotyczących ograniczenia wojewódzkich funduszy ochrony środowiska,

ograniczenia wpływu samorządów ten krok należy
potraktować jako krok W niewłaściwym kierunku.
Zasada pomocniczości jest tutaj nieubłagana i mimo

źródła energii, geotermię tylko dlatego, że jest W rę-

że samorządy W sposób oczywisty, jak obserwowa-

kach takiego czy innego podmiotu.
Polityka klimatyczna prowadzona przez pana mi-

łem, robiły sporo błędów W wydatkowaniu funduszy

nistra jest perspektywiczna, zmierza do niezależno-

na ochronę środowiska, chodzi choćby o dawanie pozwoleń na pompy ciepła W miejscach, gdzie jest ciepło

ści energetycznej Polski, do zachowania suwerenności przez Polskę W tym obszarze.

prawo do swoich błędów i samorządy powinny mieć

Z kolei przypadek Puszczy Białowieskiej jest przy-

w tym zakresie władztwo nad funduszami ochrony

kładem odpowiedzialnej polityki rządu mającej na

sieciowe, i to były niezaprzeczalne błędy, to każdy ma

środowiska. I tu się zgadzam.
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Poseł Jan Klawiter
Natomiast W całym szeregu innych zarzutów należy mieć trochę inną optykę. O Wycince drzew już
Wiele mówiono. Przez środki masowego przekazu
podano szereg błędnych informacji. Ta liczba drzew
W stosunku do tej ilości, którą mamy W Polsce, jest
W sumie marginalna. I trochę dziwię się partii, takiej, która W zasadzie Własność powinna, powiedzmy
sobie, postawić na piedestał i szanować prawo własności, że takie larum podnosi W przypadku wniosku,
tej propozycji ustawy. Ta propozycja ustawy jest efek-

Tak że tutaj powiedziałbym tak: większość tych
zarzutów jest niezasadnych. Powiem, że szczególnie
W przypadku geotermii to W ogóle jest dla mnie zupełnie bezpodstawna, niemerytoryczna argumenta-

cja. W związku z tym uważam, że cały Wniosek jest
niezasadny. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
uz

Wicemarszałek Joachim Brudzinski:
Bardzo dziękuję panu posłowi.
Lista posłów zapisanych do głosu została wyczer-

tem kilkudziesięciu lat złej polityki W tym zakresie.

pana, dlatego proszę 0 zabranie głosu panią premier

To była bardzo zła polityka i W końcu to trzeba puścić. A W tym momencie, kiedy jest zmiana, należy się

Beatę Szydło. (Oklaski)

liczyć z takimi różnymi sytuacjami.

Argumentem, który mnie W ogóle dziwi i szokuje,
jest takie złe wypowiadanie się na temat geotermii.
Nieefektywna geotermia - sugeruje się, jakby W Pol-

Bardzo proszę, pani premier.
(Głos z sali: Przez 8 lat...)

Pana posła Nitrasa proszę o powściągnięcie swoich pseudoaktorskich zdolności.
Bardzo proszę.

sce nie było warunków geotermalnych. To jest totalna bzdura. Nie wiem, czy autorzy tego, powiedzmy
sobie, materiału, wgłębili się W treść. My mamy pas

geotermalny, W którym jest szansa na pozyskanie
energii geotermalnej, my mamy miejsca, gdzie się nie
opłaca, gdzie jest głęboko ta energia geotermalna.

I nie można mówić, że to jest nieopłacalna energia,
jeśli Geotermia Podhalańska, że tak powiem, daje
ciepło W cenie 47,5 zł za 1 GJ, a znam wiele innych

ciepłowni, które dają droższe ciepło. W związku z tym
takie pognębienie geotermii jest zupełnie nieuzasadnione i W ogóle mylne. To jest W ogóle...

Kiedy mówimy np. o innych źródłach odnawialnych, Wyrażamy się pozytywnie, powiedzmy sobie,
chodzi o baterie słoneczne itd., chociaż i tak cena

energii elektrycznej produkowanej Właśnie przez te
baterie jest wyższa, jeszcze wyższa. I tutaj nie mówimy, że to jest be, a to jest cacy. Gospodarz, każdy

gospodarz musi te różnego rodzaju energie rozwijać
i to jest krok właściwy, we właściwym kierunku, za
co chcę panu ministrowi szczególnie podziękować.

Polityka klimatyczna, pochłanianie CO2 przez
lasy. Tu jest jakiś taki użyty język takiego, nie powiedziałbym: szyderstwa, jakiegoś, powiedzmy sobie... Chodzi o określanie tego, jak to może być, że
tutaj minister forsuje, że my możemy poprzez lasy
uzyskać pewną przewagę W stosunku do innych krajów europejskich co do polityki klimatycznej. Oczywiście każdy wie, że zwiększając powierzchnię zale-

Prezes Rady Ministrów
Beata Szydło:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo! Mam nieodparte wrażenie, że wniosek, o którym dzisiaj rozmawiamy, powstał pod wpływem chwili, momentu, W którym posłowie Platformy w Internecie odkryli zdjęcie wiewiórki. (Oklaski) Rzekomo
minister Szyszko wyciął drzewo, które było jej do-

mem. Wzruszająca historia wiewiórki bez domu szybko okazała się historią zmyśloną, zaaranżowaną,
nieprawdziwą, fake newsem, który ma wprowadzić

W błąd i narobić dużego szumu, by ktoś mógł na tym
zyskać. Tak samo Właśnie jest z tym wnioskiem. Politycy Platformy wymyślili, że na tej nieprawdziwej

historii będą budować swój kapitał polityczny.
(Poseł Jakub Rutnicki: Na wiewiórce.)
(Poseł Sławomir Nitras: A drzewa stoją.)

Od kilku tygodni opozycja podsycała histerię dotyczącą rzekomej masowej wycinki drzew. PO sadzi
drzewa i zapewnia nas, jak bardzo leży im na sercu

dobro przyrody i ochrona środowiska. Przedstawiciele PO, pierwsi do Wykrzykiwania, krytyki wobec obecnego ministra Jana Szyszko, próbują zademonstrować, jak bardzo martwią się losem drzew W Polsce.
(Poseł Jakub Rutnicki: 8 lat.)

Warto Więc przypomnieć opozycji, właśnie wam,
szanowni panowie i panie posłowie, jak to troszczy-

sienia, magazynujemy pewną ilość C02. Jeżeli W ciągu
czasów powojennych urosła nam powierzchnia lasu
z 21% do 30,5%, to minister ma obowiązek, żeby pokazać to jako naszą przewagę: słuchajcie, u nas jest

robiliście W tej sprawie przez lata swoich rządów, po-

coraz więcej lasów, mamy zgromadzone CO2, W związ-

litycy Platformy, ale również PSL, bo przecież była

ku z czym musimy dostać od Was jakieś koncesje

koalicja. Na przełomie 2013 i 2014 r. W ekspresowym
tempie została przyjęta ustawa zakładające zwykłe

z tytułu polityki klimatycznej. Uważam, że grzechem
zaniedbania byłoby, gdyby tego nie podniósł, a tutaj

liście się 0 środowisko, kiedy tworzyliście W Polsce
rząd. Zacznijmy więc od drzew. Przypomnijmy, co

drenowanie Lasów Państwowych. Ponad 1,5 mld zł

jest podniesione to jako zarzut, że to jakaś taka zaściankowa teoria, chociaż każdy licealista powinien

miało traﬁć do zadłużonego przez PO budżetu właśnie z Lasów Państwowych. Mieliście za nic kondycję

wiedzieć, że jest to oczywiste. Kwestie ilościowe to

i przyszłość Lasów Państwowych, chcieliście po pro-

już są inne sprawy.

stu na nich zarabiać, a nie o nie dbać. Kiedy Prawo
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Prezes Rady Ministrów Beata Szydło
i Sprawiedliwość alarmowało, że może to być Wstęp
do prywatyzacji lasów, podejmowaliście jedynie pro-

pagandowe ruchy, które miały zapewnić społeczeństwo, że jest inaczej. W rezultacie W każdym zgłaszanym przez was projekcie były furtki, które umożliWiały prywatyzację i sprzedaż polskich lasów.

(Poseł Magdalena Kochan: Nieprawda.)
Tak dbaliście o Lasy Państwowe. Tak, to prawda.
(Oklaski)
(Poseł Paweł Suski: Kłamstwo.)
(Poseł Małgorzata Chmiel: To kłamstwo.)

Nie zajmowaliście się oczywiście chorobą drzew
spowodowaną przez kornika drukarza, nie zajmowaliście się tym, bo was to W ogóle nie obchodziło. (Oklaski) Obchodził was tylko zysk i to, jak na lasach za-

rabiać, a nie to, jak o nie dbać. I to, co dzieje się W tej
chwili W Puszczy Białowieskiej, jest Wynikiem waszych zaniedbań i Wiecie o tym doskonale. (Oklaski)
(Głos z sali: Tak jest!)
Podobnie rzecz wygląda W kwestii wycinania

drzew niebędących częścią lasów. Dzisiaj słyszymy,
że danie Polakom prawa do decydowania o drzewach
na swoich działkach jest strasznym zamachem na
przyrodę W Polsce. Dziwnym trafem nie słyszeliście
takich głosów, nie słyszeliśmy, kiedy rządziła Plat-

forma. A jak wtedy wyglądała sytuacja? W samej
Warszawie W ostatnich 10 latach, za zgodą samorządu rządzonego przez Platformę, wycięto ponad

230 tys. drzew.
(Poseł Anna Paluch: Waszą koleżankę.)
Nie słyszeliśmy wtedy protestów Hanny Gronkiewicz-Waltz, która się na te wycięcia zgadzała, ani
innych polityków Platformy. Doszło do tak kuriozal-

nej sytuacji, że W ramach reprywatyzacji W ręce prywatne oddawano nie tylko kamienice, ale również
skwery i parki. (Oklaski) Tak było np. W przypadku
skweru przed Urzędem Dzielnicy Sródmieście. Ale
taka polityka była prowadzona nie tylko W Warsza-

wie. Podobnie było Gdańsku, gdzie na 1800 Wniosków o wycięcie drzew W latach 2014-2015 odmownie
potraktowano jedynie 10. Nie słyszeliśmy Wtedy Waszego protestu ani głosów oburzenia. Podobnie było,

kiedy media poinformowały, że ﬁrma należąca do
biznesmana, od którego zaczęła się afera hazardowa,
zbudowała Wyciąg narciarski, wyciąwszy najpierw
nielegalnie pół hektara państwowego lasu. (Oklaski)

(Poseł Paweł Suski: Nielegalnie.)
Pan Grzegorz Schetyna, wasz lider...
(Poseł Piotr Kaleta: Gajowy.)
...na pewno kojarzy nazwisko Ryszard Sobiesiak.
(Głos z sali: Lex Sobiesiak.)

To nagrania rozmów właśnie tego pana i polityków Platformy zamieszanych W aferę hazardową pokazały, że również nad tą nielegalną wycinką roztaczał się parasol ochronny. Do historii przeszedł cytat
z nagranych rozmów, kiedy jeden z działaczy Platformy zapewniał biznesmena: my załatwiliśmy ci wy-
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cinkę, ale śniegu ci nie załatwimy. Wtedy nie oburzaliście się. (Wesołość na sali, oklaski)
(Głos z sali: Jaki to ma związek z Szyszko?)
Nie oburzaliście się Wtedy na decydentów własnej
partii. Wtedy łamanie prawa i ewidentne nielegalne
wycinki i przekręty były na porządku dziennym...

(Poseł Paweł Suski: Nielegalnie.)
...i nie przeszkadzało wam to. To jest właśnie cała

wasza hipokryzja. Dziś kłamliwie alarmujecie, że
polskie lasy są zagrożone, a tak naprawdę doskonale
Wiecie, że nowe przepisy dotyczą tylko prywatnych

działek i prawa Polaków do decydowania o tym, co
dzieje się W ich ogródku. Doskonale wiecie, że Polska
jest liderem zalesiania.

(Poseł Stanisław Gawłowski: Już nie teraz. Była.)
(Głos z sali: Była.)
(Głos z sali: Jest, jest.)

Doskonale wiecie, że Polska jest W europejskiej
czołówce pod względem powierzchni lasów. Zajmują
one prawie 1/3 terytorium kraju. Co roku W Polsce
leśnicy z Lasów Państwowych sadzą 500 mln nowych
drzew. Wy to doskonale wiecie, ale podnosicie krzyk
i lament, bo W waszym mniemaniu przyniesie wam
to korzyść polityczną. Sianie zamętu i wywoływanie

chaosu jest waszym sposobem na uprawianie polityki. Szkodzicie Polsce. (Oklaski)
(Głos z sali: Tak jest.)

Wasz Wniosek o odwołanie ministra Szyszko jeszcze raz to powtórzę - to jest fake news, który
powielacie W różnych miejscach i przy różnych oka-

zjach. ..
(Poseł Paweł Suski: Taki fake jak bezwartościowa
stodoła.)

...tylko po to, żeby bez przerwy wywoływać W społeczeństwie chaos i zamieszanie. I to jest wasz sposób
na pełnienie mandatu poselskiego.
(Poseł Małgorzata Chmiel: A stodoła?)
(Poseł Paweł Suski: A oświadczenia majątkowe?)
To taka właśnie polityczna fałszywa wiewiórka
Platformy. (Wesołość na sali, oklaski)

(Głos z sali: Taka ruda.)
(Poseł Małgorzata Chmiel: Stodoła też?)
Szanowni Państwo! Pan minister Jan Szyszko

jest cenionym specjalistą. Było już powiedziane o tym,
jak Wiele zrobił dla ochrony środowiska W Polsce i jak
cenionym jest specjalistą na świecie. To jego ciężka

praca doprowadziła do tego, że konkluzje szczytu
klimatycznego W Paryżu W 2016 r. okazały się sukcesem Polski.

(Poseł Stanisław Gawłowski: A co się stało W Brukseli 28 lutego?)
To właśnie na nasz wniosek wpisano, że polityka
klimatyczna musi uwzględniać specyﬁkę poszczególnych gospodarek. To właśnie działania ministra
Jana Szyszko doprowadziły do tego, że pakiet klimatyczny uwzględnia charakter m.in. polskiej gospodar-

ki opartej na Węglu, a jednym z postulatów było właśnie zalesianie jako rozwiązanie, które z jednej strony
będzie polepszało klimat, a z drugiej strony będzie

rozwiązywało kwestie redukcji dwutlenku węgla. To
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Wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra środowiska Jana Szyszko

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło

Szanowni Państwo! Obejmując urząd ministra,
prosiłem wszystkie kluby W Sejmie o to, żeby spotkać

było działanie na rzecz Polski i naszych interesów
W przeciwieństwie do Waszych zaniechań W tym temacie. Przypomnijcie sobie państwo, ze W 2008 r.

się z tymi klubami i żeby powiedzieć, W jaki sposób
ma wyglądać polityka ochrony środowiska W wydaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości. Chodziło mi o to,

przyjęliście rozwiązania skrajnie niekorzystne dla

żebyśmy rzeczywiście się zrozumieli i zaczęli działać
dla dobra Polski.

polskiej gospodarki, zgodziliście się, aby rokiem bazowym do liczenia redukcji emisji gazów cieplarnianych...

(Poseł Anna Paluch: No właśnie.)
...stał się rok 2005, a nie dużo korzystniejszy dla
nas rok 1990...
(Poseł Sławomir Nitras: Czyste powietrze jest dla
nas korzystniejsze.)

...który był zapisany W konkluzjach Rady Europejskiej z 2007 r., które podpisał śp. pan prezydent
prof. Lech Kaczyński. Zmieniliście to świadomie, ze

szkodą dla polskiej gospodarki. (Oklaski) To właśnie
determinacja ministra Szyszko i jego niekwestionowany autorytet W tej dziedzinie spowodowały, że
W Paryżu rząd wywalczył dla Polski dobre rozwiązania.
(Poseł Gabriela Lenartowicz: Jakie?)

Ja wiem, że państwu W głowie się nie mieści, że
można dbać o interes Polski...
(Poseł Paweł Suski: Proszę powiedzieć: Jakie rozwiązanie?)

...że można dbać o interes polskiej gospodarki
(Oklaski), że można mieć zasady. Wy tego po prostu

nie rozumiecie i stawiacie wnioski, które nie mają
żadnych podstaw, ale myślę, że kiedy Wreszcie pan
Schetyna i pan Petru dogadają się, kto jest Ważniejszym liderem opozycji...
(Poseł Sławomir Nitras: Wiadomo, kto jest ważniejszy.)

...to może zabierzecie się do uczciwej pracy. Dziękuję bardzo.

(Posłowie Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość wstają, długotrwałe oklaski)
of

Wicemarszałek Joachim Brudzinski:
Bardzo dziękuję, pani premier.
Proszę o zabranie głosu ministra środowiska pana

Jana Szyszko.
Bardzo proszę, panie ministrze.
(Poseł Małgorzata Chmiel: No to będzie...)

Minister Srodowiska Jan Szyszko:
Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo!
Chciałem serdecznie podziękować za tę dzisiejszą debatę. Serdecznie dziękuję pani premier za obronę i za
te słowa. Muszę powiedzieć, że jako mężczyzna czu-

łem się trochę tak nieswojo. Raczej uważam, że to
mężczyźni powinni bronić kobiet, a nie kobiety mężczyzn, ale pani premier dziękuję za to bardzo. Zona

będzie dumna ze mnie i z pani. (Oklaski)

Szanowni Państwo! Powtarzam tę prośbę nadal,
dlatego też proponuję, aby może o Puszczy Białowieskiej mówić W Puszczy Białowieskiej w towarzystwie
ludzi, którzy tam mieszkają, i już na bazie danych,
które zostały zebrane. Chcę tylko powiedzieć, że poprzedni rok to jest pełna inwentaryzacja stanu przy-

rodniczego Puszczy Białowieskiej. Dokonaliśmy inwentaryzacji na ponad 1400 powierzchniach badawczych, inwentaryzując wszystko to, co jest na poWierzchni ziemi, jak również pod spodem. Mamy
pełną inwentaryzację ponad 1400 gatunków na ma-

pie występowania w zakresie różnych form ochrony.
Bardzo prosiłbym, żebyście państwo skorzystali z tego,
żeby można było spotkać się W Puszczy Białowieskiej
i zobaczyć, W jaki sposób wyglądają siedliska Natury
2000 i W jaki sposób musimy chronić te siedliska Natury 2000 zgodnie z prawem Unii Europejskiej.

Chcę również powiedzieć, że serdecznie zapraszam państwa do Tuczna, a to chociażby z tego powodu, żebyście państwo zobaczyli, W jaki sposób
można sterować pochłanianiem dwutlenku węgla
przez lasy, i nie tylko lasy, po to, żeby mieć odpowiedni skład gatunkowy i zapewnić odpowiednią dyna-

mikę liczebności populacji. Chcę powiedzieć, że tam
prowadzone są badania od 25 lat W tym zakresie...
(Poseł Małgorzata Chmiel: W stodole?)

...i te powierzchnie badawcze odwiedzili już
przedstawiciele 67 państw świata. W związku z tym

byłoby mi niezwykle miło, gdyby przedstawiciele poszczególnych klubów, także opozycyjnych - oprócz
tych przedstawicieli 67 państw świata - również posadzili drzewa. Będzie mi niezwykle miło z tego powodu. Państwo zobaczycie unikatową aparaturę,
która została pobudowana za czasów Prawa i Sprawiedliwości. A później sam pan premier Tusk mówił

i chwalił się tym, jaka jest wspaniała aparatura do
pochłaniania dwutlenku węgla W lasach, i ocenił to
jako wielki sukces Platformy Obywatelskiej. (Oklaski)
Tak że prosiłbym, żeby to zobaczyć.

I tak zupełnie na koniec bardzo bym prosił, aby
nie korzystać z Wiedzy z tabloidów, bo to może być
krzywdzące dla drugiego człowieka. W czasach mojej młodości, o ile ktoś miał do kogoś jakieś zapytanie,
to po prostu przychodził do domu, pukał do drzwi,
wchodził, mówił: niech będzie pochwalony, albo:

dzień dobry, zdejmował czapkę, dostawał herbatę,
kawę i wyjaśniało się wszystkie, wszystkie sprawy.
Bardzo bym prosił, żeby traktować również to ostatnie moje powiedzenie jako zaproszenie do mojego
domu, gdzie możemy sobie wszystko wyjaśnić. Dzię-

kuję bardzo. (Oklaski)
(Poseł Piotr Kaleta: Brawo!)
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Wicemarszałek Joachim Brudziński:

Poseł Sławomir Nitras:

Bardzo dziękuję panu ministrowi.

Dziękuję, panie marszałku.

Zamykam dyskusję.
Do głosowania W tej sprawie przystąpimy W bloku
głosowań.
Informuję, że planowany punkt 22. porządku dziennego: Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw, druk nr 1385, nie zostanie rozpatrzony na bieżącym posiedzeniu Sejmu.
Komisja Finansów Publicznych przedłożyła spra-

wozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie
ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt
gospodarskich oraz ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
Sprawozdanie to druk nr 1418.
W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii
Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję
o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.
Proponuję, aby W tym przypadku Sejm wyraził
zgodę na zastosowanie art. 51 pkt 3 regulaminu Sejmu oraz W dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 5-minutowych oświadczeń W imieniu
klubów i kół.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
propozycje przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.

Komisja Zdrowia przedłożyła sprawozdanie o uchwale Senatu W sprawie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw.

Sprawozdanie to druk nr 1415.
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Panie marszałku, mam gorącą prośbę. Korzysta-

jąc z obecności pani premier W Sejmie, mam prośbę
o przerwę i o poproszenie pani premier, żeby została
na debacie dotyczącej deklaracji rzymskiej. Dzisiaj
rano pani premier zapowiedziała, że zamierza sprze-

ciwić się treści deklaracji rzymskiej na szczycie Rady
Europejskiej. Chcielibyśmy, żeby pani premier W tej

debacie W parlamencie wzięła udział. Domaga się
pani premier zwiększenia roli parlamentu w podej-

mowaniu decyzji W Unii Europejskiej. To jest kolejny
powód do tego, żeby pani premier zwiększyła rolę
parlamentu i została na tej debacie. Tak że Wnioskuję, panie marszałku, o minutę przerwy czy o chwilę

przerwy po to, żeby poprosił pan panią premier o to,
aby została na naszej debacie, bo rolę Sejmu W pro-

cesie decyzyjnym W Unii Europejskiej trzeba zwiększać. Co do tego się zgadzamy. (Oklaski)
(Głos z sali: Brawo!)
of

Wicemarszałek Joachim Brudzinski:
Dziękuję panu posłowi.
Pan poseł Wnioskował o minutę przerwy.

Ogłaszam minutę przerwy.
(Poseł Sławomir Nitras: Ale ja wnioskowałem,
zeby pan poprosił pania premier.)

(Głos z sali: ldź, poproś.)
(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, Wyraźnie poprosiłem.)
(Przerwa w posiedzeniu od godz. 15 min 34
do godz. 15 min 35)

W związku z tym, po uzyskaniu jednolitej opinii

Konwentu Seniorów, marszałek Sejmu podjął decyzję
o uzupełnieniu porządku dziennego o punkt obejmujący rozpatrzenie tego sprawozdania.
Proponuję, aby W tym przypadku Sejm wyraził
zgodę na zastosowanie art. 54 ust. 5 regulaminu Sejmu oraz W dyskusji nad tym punktem porządku dziennego wysłuchał 3-minutowych oświadczeń W imieniu
klubów i kół.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będę uważał, że Sejm
propozycje przyjął.
Sprzeciwu nie słyszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 19.
porządku dziennego: Sprawozdanie Komisji do
Spraw Unii Europejskiej 0 poselskim projekcie
uchwały w 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej (druki nr 1391 i 1394).
Proszę panią poseł Izabelę Kloc...

(Poseł Sławomir Nitras: Panie marszałku, wniosek formalny.)

Jest Wniosek formalny, tak?
Pan poseł Sławomir Nitras z wnioskiem formalnym.

0/

Wicemarszałek Joachim Brudzinski:
Rozpatrujemy punkt 19. porządku dziennego:
Sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej

o poselskim projekcie uchwały W 60. rocznicę zapoczątkowania procesów integracji europejskiej (druki
nr 1391 i 1394).

Proszę panią poseł lzabelę Kloc o przedstawienie
sprawozdania komisji. (Gwar na sali, dzwonek)

Poseł Sprawozdawca Izabela Kloc:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mam zaszczyt
przedłożyć Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji do

Spraw Unii Europejskie o poselskim projekcie uchwały Sejmu W 60. rocznicę zapoczątkowania procesów
integracji europejskiej, druk nr 1394.

Komisja do Spraw Unii Europejskiej W dniu 22 marca przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła
projekt uchwały wraz ze zgłoszonymi przez Biuro

Legislacyjne poprawkami o charakterze redakcyj-

