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Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Sprawy organizacyjne.



(Początek posiedzenia o godzinie 14 minut 10)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław Augustyn)

(Brak nagrania)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Drodzy Państwo, jeśli chodzi o spotkania i posiedzenia organizowane przez na-
szą komisję, to w maju jest dosyć gęsto. Gdybyśmy chcieli iść za ciosem, to niestety
będzie ciężko. Tu chciałbym od razu zakomunikować, że w maju mamy wizytę delega-
cji rosyjskiej. W związku z tym 19 maja przewidziane jest dodatkowe, otwarte posie-
dzenie komisji z udziałem naszych gości. Już teraz zapowiadam, że to będzie normalne
posiedzenie i bardzo serdecznie zapraszam do udziału, oczywiście w całym tym pro-
gramie wizyty naszych gości w parlamencie, w którym przewidziany jest, jak w po-
dobnych przypadkach, lunch, prezentacja naszej działalności itd. Liczę na państwa
obecność 19 maja, najbardziej na tym spotkaniu od godziny 14.00 do 16.30, ale zapra-
szam także do uczestnictwa we wszyskich punktach programu.

(Senator Kazimierz Jaworski: Czyli to posiedzenie o godzinie 14.00 jest naj-
ważniejsze, tak?)

Tak, od godziny 14.00 do 16.30. To jest regularne posiedzenie komisji. Będę
chciał, żebyście państwo zaprezentowali tematy wiodące, które was interesują. Apeluję
tutaj zwłaszcza do senatorów z opozycji, żeby pokazać czym się różnimy od nich, tak?
To dla nich na pewno będzie istotne. To posiedzenie będzie tutaj, w Senacie.

(Senator Rafał Muchacki: Wszystko się będzie działo w Senacie, tak?)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, w Senacie, a 26 maja mamy już zaplanowane posiedzenie tematyczne, po-

święcone niektórym aspektom finansowania organizacji pożytku publicznego. Musimy
je wtedy zrobić, bo akurat teraz będą prowadzone prace nad ustawą o działalności po-
żytku publicznego, a później już będzie pozamiatane, że tak powiem, więc uważam, że
warto się tego planu trzymać.

Jeśli chodzi o czerwiec, to według planu organizujemy posiedzenie poświęcone
Państwowej Inspekcji Pracy, to jeszcze niezrealizowany temat ubiegłoroczny… Nie
wiem, ale senator Jan Rulewski chyba nie chciałby już tego przenosić.

(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sławomir Legat: Nie,
nie, nie.)

I 16 czerwca przewidziane jest drugie posiedzenie tematyczne, dotyczące
usprawnień i procedur adopcyjnych, a więc niesłychanie ważnego problemu, o które
już od dłuższego czasu prosiła pani senator Małgorzata Adamczak. I wydaje mi się, że
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nie bardzo jest gdzie to wcisnąć. Poza tym 25 czerwca – czyli to już trzecie spotkanie
na czerwiec – trzeba się zająć tematem szans i zagrożeń wynikających z procesu sta-
rzenia się społeczeństwa polskiego. Prace nad zieloną księgą dotyczącą opieki długo-
terminowej rzeczywiście dobiegają końca i bardzo zależałoby mi na tym, żeby je wte-
dy zaprezentować. A nie wyobrażam sobie, żebyśmy w czerwcu mieli tu przyjeżdżać
dwa razy w tygodniu, bo na tym by się skończyło.

(Senator Rafał Muchacki: Kiedy mamy w czerwcu spotkanie dotyczące proce-
dur adopcyjnych?)

Najprawdopodobniej szesnastego mamy właśnie te procedury adopcyjne.
A dwudziestego piątego, tydzień później, mimo że nie ma posiedzenia, mamy jeszcze
tę zielona księgę.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Panie Senatorze Kaleta, ponieważ to ja wnosiłem o kontynuację prac nad pro-

blemem praw ojców, można byłoby ewentualnie to spotkanie przesunąć i zrobić
9 lipca. Wtedy mamy w planie pracy wpisane rekomendacje zmian ustawowych
wzmacniających stosowanie zasady pomocniczości. To ja bym może ustąpił, bo to ja
o to spotkanie wnosiłem. Poszukalibyśmy jakiegoś innego terminu, po wakacjach,
i tutaj mogłoby to być zamiast tego.

(Senator Rafał Muchacki: Jeśli mogę coś zaproponować, to czy na przykład
szesnastego moglibyśmy zrobić dwa spotkania?)

Ale znowu będzie zarzut, że za mało czasu. Nie, już nie chcę tego przerabiać.
(Senator Rafał Muchacki: Ale jedno byłoby o jedenastej, a drugie o szesnastej,

przecież to w tym momencie dzień przed, nie?)
Jest to jakieś rozwiązanie. Ja nie widzę problemu, możemy spróbować. Tak?
(Brak nagrania)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

…to możemy zrobić, nie ma jeszcze wyznaczonych godzin. Które będzie naj-
pierw? Ja tylko przypominam, kolego, że ludzie przyjeżdżają z daleka, więc…

(Senator Piotr Kaleta: Godzina jedenasta jest lepsza, Panie Przewodniczący, niż
dziesiąta. To wiemy.)

W takim razie o jedenastej pierwsze posiedzenie.
(Senator Piotr Kaleta: Tak.)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
(Senator Rafał Muchacki: A gdybyśmy zrobili o piętnastej?)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
O piętnastej, bo jeszcze jakaś przerwa na obiad, chociaż pół godziny, prawda?
(Senator Piotr Kaleta Cztery godziny na posiedzenie szesnastego czerwca.)
Dobrze.
(Starszy Sekretarz Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Sławomir Legat: Ale to

w takim razie usprawnienie procedur adopcyjnych będzie o…)
Będzie o szesnastej.
(Głos z sali: O piętnastej.)
O piętnastej, no dobrze.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
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Pani sekretarz komisji podpowiada mi, że nie możemy wykluczyć, że szesnaste-
go będą jakieś ustawy. W związku z tym może być tak, że albo będziemy pracować do
późnego wieczora, albo po prostu wcześniej rano zaczniemy.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Zresztą te sprawy, powiedzmy sobie szczerze, dotyczą takich wrażliwych sytu-

acji rodzin, że mogą być…
(Senator Rafał Muchacki: Gdyby coś wypadło, to po tym drugim posiedzeniu

zrobimy sobie posiedzenie legislacyjne.)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Z sugestią, że może być wieczorem, przecież i tak musimy zostać.
(Senator Stanisław Kogut: Jeden dzień można sobie pozwolić.)
I tak musimy zostać.
(Senator Stanisław Kogut: Tak.)
Z tym że jest tutaj takie ograniczenie, pewnie i dla nas, i dla was, że są posie-

dzenia klubów, prawda?
(Głos z sali: Klubów, no i innych komisji…)
Ja mam gorzej, bo jestem sekretarzem klubu senatorów i powinienem być.
(Senator Stanisław Kogut: Ale słuchajcie, nigdy się nie przewidzi.)
(Brak nagrania)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Bardzo mi zależy… Słuchajcie, Państwo! Zależy mi na tym posiedzeniu
z udziałem parlamentarzystów rosyjskich.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Tak, ale liczę na to, że będziecie państwo aktywni i że będziemy się wypowia-

dać. Chodziłoby mi o to, żeby pokazać Rosjanom, że po pierwsze: nie taka opozycja
straszna. Po drugie, że…

(Senator Piotr Kaleta: To my mamy to pokazać?)
Tak, wy pokażcie, że się domagacie, i że możecie, i że świat się nie wali.
(Wypowiedź poza mikrofonem) (Wesołość na sali)
Po drugie, chciałbym, zwłaszcza na pana liczę w tej kwestii, Panie Senatorze

Kogut, abyśmy pokazali Rosjanom, że my, jako senatorowie, jesteśmy jednak w łącz-
ności z organizacjami pozarządowymi…

(Senator Stanisław Kogut: I zrobić prezentację…)
…i że, Panie Senatorze, w realizacji polityki społecznej organizacje pozarządo-

we też odgrywają dużą rolę i warto byłoby o tym też parę słów powiedzieć.
Jest jeszcze kwestia samorządów i współpracy z nimi, bo moim zdaniem w tych

sprawach oni mają pewne zahamowania.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Wieczorem, po posiedzeniu, zapraszam oczywiście na uroczystą kolację, którą

wydaję w naszym imieniu, tak więc zapraszam na cały dzień.
Dzięki.
(Brak nagrania)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 24)
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