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16 grudnia 2016 r. marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) w sposób 

nieuprawniony wykluczył z obrad posła Michała Szczerbę (PO). Wywołał w ten 

sposób wściekłość  opozycji, która w proteście zablokowała mównicę. Aby 

uniknąć  gorszących scen wywlekania posłów opozycji  z Sali plenarnej przez 

Straż Marszałkowską, marszałek postanowił przenieść obrady do Sali 

Kolumnowej. Tam po raz kolejny doszło do złamania prawa, i to wielokrotnego. 

Posłom opozycji faktycznie uniemożliwiono udział w obradach, głosowania 

przebiegały w chaosie, głosy liczono w sposób urągający regulaminowi,  

nie sprawdzono kworum oraz nie wpuszczono na salę dziennikarzy.  

Do prokuratury wpłynęły liczne zawiadomienia o możliwości popełnienia 

przestępstwa przez Kuchcińskiego. Sprawę podjęła Prokuratura okręgowa  

w Warszawie, która przeprowadziła śledztwo, nawet skrupulatnie:  

- przesłuchano kilkaset osób, poproszono biegłych o opinię. Ale nic to nie dało; 

zgodnie z przewidywaniami prokuratura sprawę umorzyła. Na to postanowienie 

czworo posłów opozycji odwołało się do sądu.  

W sierpniu zeszłego roku sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie Igor 

Tuleya uchylił zaskarżone postanowienie prokuratury w całości i przekazał 

sprawę prokuraturze celem jej dalszego prowadzenia. 

Z mało znanego ustnego i pisemnego uzasadnienia wyroku sędziego Tulei 

wynikały następujące wnioski: 

Wykluczenie posła to bezprawie 

Przypomnijmy. Wystąpienie posła Szczerby zgodne było z porządkiem 

obrad. Dotyczyło budowy Centrum Muzyki, czyli siedziby Symfonii Varsovia. 

Była to poprawka Szczerby do ustawy budżetowej na 2017 rok. Proponował 

zwiększenie dochodów z podatków od towarów i usług o 340 tys. zł  

z przeznaczeniem na utworzenie nowej pozycji w części 83. rezerwy celowej 

pod nazwą „Budowa Sali Koncertowej przy ul. Grochowskiej w Warszawie na 

potrzeby Orkiestry Symfonia Varsovia oraz modernizacja zabytkowych 

obiektów”. Kuchciński zeznał, że od dłuższego czasu „miał oko” na posła 

Szczerbę. Można powiedzieć, że skorzystał z okazji, żeby posła wykluczyć.  

W świetle przepisów regulaminu Sejmu nie miał jednak prawa tego zrobić  

w sposób, w jaki zrobił. Szczerba mówił na temat, nie obraził nikogo i nie 

utrudniał prowadzenia obrad. Do wykluczenia posła Szczerby doszło około 

trzeciej po południu. Decyzja marszałka stała się impulsem do reakcji posłów 

opozycji. Reakcji łatwej do przewidzenia. Najpierw głośno domagali się 

przywrócenia posła, gdy to nie poskutkowało, weszli grupą na mównicę.  



Nie wykluczono prowokacji 

Marszałek Sejmu ogłosił przerwę. Co ważne, z powodu braku kworum,  

a nie zajęcia mównicy. Około dziewiątej wieczorem, odbył się konwent 

seniorów, posiedzenie zostało wznowione o 21.40 w Sali Kolumnowej. 

Powodem przeniesienia obrad Sejmu z sali plenarnej do Sali Kolumnowej miała 

być okupacja trybuny przez posłów opozycji.  

Świadek Krystyna Pawłowicz zeznała przed prokuraturą: „O tym, że tam 

(w Sali Kolumnowej – przyp. AR) mają odbyć się obrady, mówiono już od 

rana tego dnia. Wiem też, że ta sala była już od rana przygotowywana na 

ewentualne obrady Sejmu. O tym, że obrady mają być w Sali Kolumnowej, 

wiedziałam na pewno już koło południa tego dnia. Była to w mojej ocenie 

wiedza powszechna dla posłów, którzy byli w Sejmie”. 

To samo mówią inni świadkowie, w tym pracownicy Sejmu, twierdząc, że 

otrzymali polecenie pilnego przygotowania kart do głosowania ręcznego, gdyż 

głosy będą liczone przez posłów sekretarzy. Polecenia otrzymali, gdy jeszcze 

nie było decyzji o przeniesieniu obrad do Sali Kolumnowej. 

Uniemożliwiono udział opozycji 

Marszałek Kuchciński broni się, przypominając, że Sala Kolumnowa była 

już miejscem obrad Sejmu. Faktycznie, chodzi o 12 sierpnia 2010 r., gdy odbyło 

się tam jednodniowe 73. posiedzenie Sejmu VI kadencji. Miało ono charakter 

nadzwyczajny.  W Sali plenarnej trwał remont, a trzeba było pilnie 

przegłosować dwie ustawy niezbędne do usunięcia tragicznych skutków 

powodzi. Posiedzenie zostało zwołane w czasie wakacji parlamentarnych,  

co oznaczało niższą  frekwencję, dlatego w za małej Sali udało się upchnąć  

nie tylko posłów, ale i media. Przygotowano krzesła dla wszystkich obecnych 

posłów, członków rządu, a także wydzielono strefę dla mediów.  

Sędzia Tuleya w ustnym uzasadnieniu zauważył: „Wbrew temu,  

co zeznał w czasie przesłuchania (…) pan Stanisław Piotrowicz, Sejm nie 

jest tam gdzie marszałek i kworum. Sejm, zgodnie z art. 96 ust. 1 

konstytucji, składa się z 460 posłów, jest organem reprezentacji narodu, 

reprezentacja ta w państwie demokratycznym ma mieć charakter 

pluralistyczny, co oznacza, że w Sejmie musi się znaleźć miejsce dla 

opozycji”. 

Jak ów nakazany konstytucją pluralizm respektowano  16 grudnia w Sali 

Kolumnowej? Zdaniem prokuratury „posłowie byli uprawnieni w zakresie 



swojego mandatu i immunitetu poselskiego do swobodnego przemieszczania się 

po Sali Kolumnowej”. Tymczasem z zeznań złożonych przed prokuraturą 

wynika zupełnie coś innego.  

Posłanka Krystyna Pawłowicz (PiS): „Ustawiono krzesła w taki sposób, 

żeby uniemożliwić posłom blokującym mównicę w Sali plenarnej 

zaatakowanie nas”.  

Poseł PiS Grzegorz Piechowak: „Oni (posłowie opozycji – przyp, AR) 

znajdowali się w tylnej części Sali, gdzie nie było mikrofonów, z których 

mogliby skorzystać. W mojej ocenie była to jakaś próba zabezpieczenia 

przed zablokowaniem obrad przez opozycję”. 

Wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki (PiS): „Sala Kolumnowa 

została tak zorganizowana, aby nie dopuścić posłów opozycji do stołu 

prezydialnego w Sali Kolumnowej. Miało to na celu uniemożliwienie 

zablokowania stołu. Organizacja ta polegała na ustawieniu z tyłu Salo 

Kolumnowej trzech rzędów krzeseł w poprzek Sali, tak aby zamknąć 

dostęp do stołu prezydialnego. (…) Generalnie zamysł był taki, że  posłowie 

opozycji mogą wejść na Salę Kolumnową, ale nie mogą się przemieszczać  

w stronę stołu prezydialnego, a więc nie mogą przekroczyć trzech rzędów 

krzeseł. Krzesła były ustawione tak, że stykały się, aby nie było możliwości 

przejścia pomiędzy nimi. a na krzesłach siedzieli posłowie. (…) Tych krzeseł 

przeznaczonych dla posłów opozycji było ze 20 lub 30”.  

Przesłuchani posłowie PiS wspominają, że w pewnym momencie w Sali 

Kolumnowej, w części przeznaczonej dla Prawa i Sprawiedliwości, pojawiła się 

posłanka Elżbieta Radziszewska. W aktach sprawy znajduje się nagranie 

zrobione telefonem przez posła Krzysztofa Szulowskiego  z klubu PiS. Protokół 

oględzin nagrania: „Osoba nagrywająca materiał (prawdopodobnie poseł, 

właściciel telefonu – przyp. A.R.) zadaje pytanie: >>dlaczego tę babę 

wpuścili?<<. I kadry kamery zostają skierowane na miejsce, w którym 

kończą się stoły i rozpoczynają rzędy krzeseł.  W miejscu tym, obok posła 

Piotra Olszówki, widoczna jest przechodząca posłanka klubu poselskiego 

Platformy Obywatelskiej  Elżbieta Radziszewska”. 

Ustawa  o wykonywaniu mandatu posła i senatora mówi: „Podstawowym 

prawem i obowiązkiem posła i senatora jest czynne uczestnictwo w pracach 

Sejmu”. Poseł w szczególności ma prawo wyrażać stanowiska, zgłaszać 

wnioski oraz uczestniczyć w dyskusji. Czy wygrodzenie dla 30 posłów opozycji 

miejsca bez mikrofonów, bez możliwości swobodnego przemieszczania się  

w kierunku mównicy nie jest jawnym złamaniem ustawy?  Zdaniem prokuratury 



nie jest: „”Wszyscy posłowie ósmej kadencji Sejmu RP od momentu 

rozpoczęcia obrad, to jest od godziny 21.40, mieli możliwość wspólnego 

wejścia na Salę Kolumnową i co najistotniejsze, mogli brać udział  

w posiedzeniu, uczestniczyć w głosowaniach, jak również zabierać głos  

i zgłaszać wnioski formalne”. Zdaniem sądu przeciwnie: „Złamana została 

ustawa o wykonywaniu mandatu posła i senatora”. 

Nie stwierdzono kworum 

Wystarczającym powodem do sprawdzenia, czy w Sali jest tylu posłów, 

ilu potrzeba, powinien być fakt, że w ostatnim głosowaniu na Sali plenarnej 

wzięło udział jedynie 190 posłów. Brak forum był formalnym powodem 

zarządzenia przerwy. 

Tymczasem w Sali Kolumnowej kworum nie było sprawdzane. Widok  

z kamery przemysłowej – jedynej, która rejestrowała obraz z Sali Kolumnowej – 

nie pozwala na precyzyjne policzenie uczestników. Nie wiadomo, ilu skrywało 

się za kolumnami, wiadomo za to, że niektórzy przebywający na Sali nie byli 

posłami. Byli to pracownicy klubów i Kancelarii Sejmu.  

Liczenie głosów podczas głosowań też przebiegało kuriozalnie. Dwoje 

posłów, którzy rzekomo mieli „ręcznie” liczyć głosy, nigdy tego nie robiło.  

Na kartach, gdzie zapisywano wyniki głosowań, są liczne skreślenia i dopisane 

liczby.  

Obradowano bez udziału mediów 

Przedstawicielom mediów uniemożliwiono wstęp do Sali Kolumnowej. 

Mogli obserwować obrady z korytarza, zza uchylonych drzwi wiodących do 

sali. 

Prokurator stwierdził: „Utrudnienia w zakresie dostępu do informacji 

publicznej z kontynuacji 33. posiedzenia Sejmu w Sali Kolumnowej 

stanowiły zaś konsekwencję nieregulaminowego zachowania posłów części 

klubów opozycyjnych i związanej z tym konieczności przeniesienia prac 

Sejmu”. Czyli nie było mediów, bo opozycja narozrabiała. 

Sędzia Tuleya: „Taka sytuacja stoi w oczywistej sprzeczności  

z zasadami prawa wynikającymi z artykułu 113 i artykułu 61 ustęp 1 i 2 

konstytucji, zgodnie z którymi posiedzenia Sejmu są jawne”. Kuchciński 

broni się, że regulamin Sejmu oddaje w jego ręce decyzje o tym, kto jest 



uprawniony do przebywania w Sali obrad. Jednak żaden regulamin, nawet 

Sejmu, nie może przekreślać zapisów konstytucji. 

Zgwałcono prawo 

W ostatnich słowach uzasadnienia sędzia Tuleya celnie podsumował: 

„Nie miał racji poseł Kornel Morawiecki, który w swoich zeznaniach 

stwierdza, że to, co wydarzyło się 16 grudnia 2016 roku, jest wyłącznie 

sprawą Sejmu. To jest z pewnością sprawa wszystkich obywateli, 

wszystkich Polaków. Sąd Okręgowy w warszawie nie jest Trybunałem 

Konstytucyjnym, nie jest też Sądem Najwyższym, jest sądem powszechnym, 

dzisiaj jeszcze sądem wolnym, sądem tworzonym przez zwykłych ludzi  

i tutaj po prostu rzeczy nazywa się po imieniu i mówi wprost. (…)  

16 grudnia 2016 roku pogrzebano demokracje na Sali Kolumnowej, 

bezkarnie zgwałcono prawo, ale również tamtej nocy umarła po prostu 

zwykła ludzka przyzwoitość. I z tego powodu sąd rozstrzygnięcie 

prokuratora uchylił i nakazał kontynuowanie postępowania 

przygotowawczego”. 

Prokuratura jednak obstaje przy swoim. Sprawa została ponownie 

umorzona. Od tej decyzji nie można było się już odwołać, można jedynie złożyć 

do sądu własny akt oskarżenia w trybie subsydiarnym. Zrobił to poseł Szczerba. 

Do dziś trwa przepychanka między sądem, Kancelarią Sejmu i Prokuraturą 

Generalną. Jak poinformował nas poseł Szczerba, sąd złożył do Sejmu RP 

wniosek o uchylenie immunitetu marszałka Kuchcińskiego, Kancelaria Sejmu 

odpowiedziała, że może to zrobić jedynie Prokuratura Generalna. Ta ostatnia 

uważa jednak, że to rola sądu. Zabawa w koło Macieju trwa w najlepsze.  

Zabito 52 osoby 

16 grudnia 2016 r. w Sali Kolumnowej posłowie PiS uchwalili ustawę  

„ o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 

Państwowej Straży Pożarnej i Służby więziennej oraz ich rodzin”. Zwaną 

dezubekizacyjną, a mówiąc precyzyjnie – represyjną. Wskutek tej ustawy 

śmierć poniosło co najmniej 52 emerytów mundurowych. Popełnili 

samobójstwo, dostali ze stresu udaru mózgu lub zawału, zmarli w wyniku 

odstawienia leków a nawet pożywienia. 55 tysięcy osób objętych ustawą i ich 

rodziny żyją w skrajnej nędzy. 



- Nie mam już co sprzedawać, nie starcza nie tylko na leki, zaczyna 

brakować pieniędzy na czynsz i najedzenie – mówi były pułkownik wywiadu, 

służący do 2013 r. w dyplomacji, któremu Polska zawdzięcza bardzo wiele,  

ale mówić o tym mu nie wolno pod karą więzienia. Ofiarami ustawy padli nie 

tylko byli funkcjonariusze, padły również sieroty i wdowy.  

Kwestia legalności procedury ustawodawczej w Sali Kolumnowej jest 

kluczowa dla poszkodowanych ustawą represyjną. Nie zostało im wiele 

możliwości. Sprawy w sądach są zawieszone, do czasu aż o konstytucyjności 

ustawy wypowie się Trybunał Konstytucyjny. Przewodnicząca Przyłębska 

nie ma w zwyczaju działać pospiesznie, w tej sprawie szczególnie. 

Rozstrzygnięcie nie zapadnie zatem prędko. 

Droga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu jest 

zamknięta do czasu wyczerpania wszystkich możliwości prawnych w Polsce. 

Sprawa z oskarżenia posła Szczerby wobec marszałka Kuchcińskiego daje 

szansę. Nielegalnie uchwalona ustawa nie powinna obowiązywać. Pytanie tylko, 

co z budżetem państwa, który w tym samym trybie wówczas uchwalono. Był  

to budżet na rok 2017, niby było minęło, ale zakładając, że był uchwalony 

nielegalnie, jak uważa sędzia Tuleya, konsekwencje dla funkcjonowania 

państwa mogą być niewyobrażalne. 

 

Andrzej Rozenek  

andrzej.rozenk@redakcja.nie.com.pl 

PS. Igor Tuleya jest dziś zagrożony pięcioma postępowaniami dyscyplinarnymi i 

jedną sprawą karną. Wszystko dęte. Orzeka nadal. 
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