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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Janusz 
Sepioł)

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Ponieważ to jest posiedzenie, to też wchodzi do tej 

statystyki też, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Dobrze.
Próbowałem sobie jakoś odtworzyć w pamięci ostatnie 

posiedzenie komisji poprzedniej kadencji i nie potrafiłem. 
Prawdopodobnie wyglądało to jakoś tak, że wysłano proto-
kół i… No nie wiem, jakoś nie odbiło się to w mojej pamię-
ci. Wydaje mi się, że w tej kadencji komisja samorządu pra-
cowała intensywniej. Może w przypadku liczby posiedzeń 
nie jest to aż taka istotna różnica, ale jeśli chodzi o liczbę 
wydarzeń, które się odbywały z udziałem komisji, liczbę 
konferencji, które tutaj organizowaliśmy, to na pewno ta 
praca była bardziej intensywna. Oczywiście chciałbym 
państwu za tę współpracę bardzo podziękować. Wydaje mi 
się, że przestrzegaliśmy tutaj standardów parlamentarnych 
i mimo że nasze drogi się rozejdą, bo pewnie znajdziemy 
się w różnych miejscach, to chciałbym, żebyśmy zachowali 
dobre wspomnienia z tej współpracy i wzajemny szacunek. 
Myślę, że w dużym stopniu jest to też zasługa pań, które 
się nami opiekowały, wspierały, przygotowywały materia-
ły. Tak że chciałbym teraz i pani Bożenie, i pani Kindze 
bardzo serdecznie podziękować – chyba w imieniu nas 
wszystkich. (Oklaski)

To jest najtrwalszy element komisji, więc mogę też od 
razu życzyć, żeby następne cztery lata były co najmniej tak 
samo udane, tak efektywne jak te ostatnie. Może jakichś 
wielkich reform i wielkich inicjatyw nie podejmowaliśmy, 
myślę jednak, że między innymi ta ustawa, nad którą dzisiaj 
w napięciu głosowaliśmy, ustawa o obszarach metropolital-
nych, może… Nawet nie „może”, tylko na pewno będzie to 
zwrotny punkt w historii polskiego samorządu czy milowy 
krok w tej historii. Celebrowaliśmy pewną rocznicę – dwa-
dzieścia pięć lat samorządności, piętnaście lat powiatów 
i województw – tak że także pod tym względem była to 
trochę wyjątkowa kadencja.

Jeśli państwo macie uwagi jakieś do protokołu, to bar-
dzo proszę.

Pani senator Sagatowska, proszę bardzo.

Senator Janina Sagatowska:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.

Nie mam uwag do protokołu, wręcz przeciwnie, chcia-
łabym podkreślić profesjonalizm pana przewodniczącego, 
który wprowadzał taką atmosferę… no, ułatwiał prowadze-
nie tych spraw. Zawsze była bardzo merytoryczna dysku-
sja, widziało się profesjonalizm, kulturę parlamentarną. 
Chciałabym za to bardzo serdecznie podziękować. Mimo 
że tutaj wszyscy wokół to opozycja, to chyba na posiedze-
niach komisji nigdy nie było takiej wewnętrznej opozycji. 
A to zawsze jest zasługą przewodniczącego, bo wiem, że 
może on stwarzać określone napięcia albo nie. I u nas tych 
napięć nie było. Myślę, że jestem tu wyrazicielem odczuć 
wszystkich kolegów, którzy przynajmniej tu… No, wszyst-
kich chyba? Tak zawsze czuliśmy i zawsze z przyjemnością 
uczestniczyliśmy w pracach tej komisji. Bardzo dziękuję 
wszystkim kolegom, ale szczególnie na ręce pana przewod-
niczącego chciałabym przekazać podziękowanie i wyrazić 
uznanie, dotyczące właśnie kwestii merytorycznych. Jest 
to bardzo ważne…

(Głos z sali: Hip hip hurra!)
(Oklaski)
…w tak trudnej pracy, bo są to trudne zagadnienia. 

Dotyczą samorządów, a więc każdego aspektu życia. I dla-
tego tyle posiedzeń, bo w samorządzie wszystko się skupia. 
Są to trudne sprawy i myślę, że jest to wielki dorobek, także 
pana. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Janusz Sepioł:

Bardzo mi miło słyszeć takie słowa, tak że bardzo 
dziękuję.

Tak się jeszcze zawahałem, bo… Powiedziałem, że nie 
było jakichś przełomowych ustaw. To nie do końca jest 
prawda, bo jak zbierze się to wszystko, czym się zajmo-
waliśmy, na przykład ustawy dotyczące gospodarki prze-
strzennej – ustawa krajobrazowa, ustawa o rewitalizacji, 
o budownictwie socjalnym itd. – to okaże się, że w gruncie 
rzeczy to bardzo zmieniło możliwości i kompetencje gmin, 
wiele nowych wyzwań stanęło przed samorządami. A to, 
że spektrum jest bardzo szerokie… Cóż, na tym też polega 
trudność pracy w komisji. To są bardzo różne wątki.

Jarek? Proszę bardzo.

Senator Jarosław Obremski:
Jako osoba, która nie chodziła na spotkania klubów 

ani PO, ani PiS muszę powiedzieć, że przez dobre półtora 
roku nie potrafiłem się w tej komisji zorientować, kto jest 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 22)
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Przewodniczący Janusz Sepioł:
Myślę, że właśnie powinniśmy odnotować sprawę 

Witolda, który jest parlamentarzystą specjalizującym się 
w sprawach samorządu od lat. Kiedy „Polityka” podsumo-
wała swoich kilka plebiscytów, to Witold się znalazł wśród 
elity. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj, w momencie, kiedy on 
kończy pracę w komisji samorządu, przypomnieli sobie, 
że jest wśród nas dawny poseł, który sprawami samorzą-
du zajmował się… Ile kadencji? Bo nie wiem, ile. Pięć? 
Cztery? Trzy? Sześć?

(Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski: Pięć.)
Pięć. Tak że jest to do odnotowania w historii polskiego 

parlamentaryzmu. Dziękujemy. (Oklaski)

Senator Stanisław Iwan:
Ja też bym chciał poprosić o głos, bo miałem zaszczyt 

i przyjemność często zastępować pana przewodniczą-
cego…

(Przewodniczący Janusz Sepioł: Bardzo dziękuję. Było 
to w różnych trudnych sytuacjach. Dziękuję obu panom.)

No i w związku z tym chciałbym też podziękować całej 
komisji i wszystkim państwu za merytoryczną dyskusję, 
taką bardzo parlamentarną. Chciałbym podziękować też 
paniom z sekretariatu za ciepłą, miłą atmosferę, która po-
magała czasami w jakichś trudnych sytuacjach i momen-
tach. Chciałbym podziękować koledze Andrzejowi, też 
wiceprzewodniczącemu, za bardzo życzliwy, merytoryczny 
udział w tym wszystkim, w bezpośrednich relacjach… 
A byliśmy przecież przez długi okres politycznie po zu-
pełnie przeciwnych stronach, co szczęśliwie się skończyło, 
prawda? Ja też żałuję, że kilku osób już tu nie będzie ze 
względu na to, że jakieś inne drogi życiowe sobie wybrali. 
Życzę wszystkim, którzy kandydują, żeby się dostali do 
Senatu przyszłej kadencji i żeby dalej tworzyli taki zgra-
ny zespół. Wydaje mi się, że każdy tutaj, jak się temu tak 
przyjrzeć, ma określone kompetencje, właściwie nie ma 
tu ludzi przypadkowych. Trzeba powiedzieć, że każdy ma 
tu określone kompetencje czy to w zakresie administracji 
samorządowej, czy w zakresie zagadnień administracji 
rządowej, czy, generalnie rzecz biorąc, państwowych spraw. 
Tak że stąd, jak myślę, brała się ta dobra atmosfera i to 
merytoryczne podejście do zagadnień, że tu nie było har-
cowników politycznych, tylko byli ludzie z określonym 
dorobkiem, z określonym życiorysem. Dziękuję.

Senator Ireneusz Niewiarowski:
Chciałbym zwrócić uwagę na to, co może nie wyni-

kało bezpośrednio z legislacji i z pracy nad kolejnymi 
ustawami, ale co towarzyszyło pracom komisji. Chodzi 
o różnego rodzaju seminaria, konferencje czy wspomnia-
ne obchodzenie dwudziestopięciolecia samorządności. Ja 
w sposób szczególny chciałbym podziękować za opiekę 
nad sołtysami, za konkurs na sołtysa roku, za coroczną 
konferencję merytoryczną, za uhonorowanie tych ludzi, 
którzy są na samym dole samorządu i czują się zaszczyceni, 
wyróżnieni, bardzo sobie to chwalą. Tak że bardzo dziękuję 
panu przewodniczącemu i paniom, w sposób szczególny… 

z Platformy, a kto jest z PiS. To być może pokazuje trochę, 
jak tu było z dyskusjami. Oczywiście później już zacząłem 
to rozróżniać, ale to bardziej po obradach…

(Głos z sali: Plenarnych.)
Tak, tych w Wysokiej Izbie.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, z czasem się zaostrza, oczywiście.

Senator Stanisław Iwan:
Ja bym jeszcze chciał tutaj powiedzieć o obszarze spraw 

bytowych, dotyczących rodziny, dotyczących…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, tak, polityki społecznej. To, co się dokonało w tej 

kadencji, też jest bardzo, jak myślę, znaczące. I wydaje 
mi się, że jest to pewien dobry początek. Dobry początek, 
bo w tym kierunku trzeba by iść dalej. Nie ma ważniejszej 
sprawy niż dbanie o rodzinę, niż stwarzanie rodzinie jak 
najlepszych warunków do funkcjonowania, bo to jest kwe-
stia naszego „być albo nie być”.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Jedna sprawa. To wyszło na konferencji, takim semi-

narium, które robiliśmy razem z komisją finansów. Chodzi 
o to, żeby jednak deglomerować, przenosić jednostki do 
innych miast, żeby nie wszystko było w Warszawie, po-
nieważ, po pierwsze… To padło na tej konferencji. Myśmy 
to wspierali i w efekcie ma to już odbicie w kilku usta-
wach, które Senat przyjął. Przyjęto, że jakaś instytucja 
jest w Gdańsku, jest w Łodzi itd. I to jest już w tej chwili 
w programach obu partii, obie partie to wzięły na sztandary. 
Postanowiły, że coś trzeba robić z instytucjami, że one nie 
muszą być tylko w Warszawie. I to też jest, jak myślę, jakiś 
dorobek tej kadencji.

(Głos z sali: Mogą być nawet w Bytomiu…)
Słucham?
(Głos z sali: Mogą być nawet w Bytomiu.)
W Bytomiu, tak, tak.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Może, tego nie słyszałem, ale i od strony Szydło, 

i Kopacz to padło, więc możemy sobie, że tak powiem, 
przypisać tu jakieś ojcostwo.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Proszę państwa, ja też chciałbym podziękować panu 

przewodniczącemu za współpracę i podpisać się pod tym, 
co powiedziała pani Sagatowska. Rzeczywiście sposób pro-
wadzenia obrad, duża kultura osobista, jak również wiedza 
i doświadczenie samorządowe… Myślę, że dobrze tutaj 
współpracowaliśmy. Ponieważ ja kandyduję do Sejmu, 
nie będę dalej aspirował do składu tej komisji w dziewiątej 
kadencji Senatu. Tym, którzy będą kandydowali – a my-
ślę, że znakomita większość państwa będzie; poza kolegą 
Witoldem Dziewałtowskim chyba wszyscy kandydują – ży-
czę sukcesu wyborczego. I dalej tak trzymać, dobre wzorce 
już są, więc niech to będzie na co najmniej takim samym 
poziomie. Dziękuję bardzo.
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Tak że bardzo serdecznie dziękuję. Te cztery lata bar-
dzo dobrze się zapiszą w mojej pamięci. Liczę na to, że 
będę miał szansę od czasu do czasu was spotkać i jeśli nie 
powspominać, to przynajmniej poplotkować. Jeszcze raz 
bardzo dziękuję.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Pan senator uderzył już w sentymentalne tony. Ja też 

powiem coś chyba trochę sentymentalnego. Otóż na kon-
ferencji, którą nasza komisja zorganizowała, po raz ostatni 
występował publicznie profesor Regulski. To było bardzo 
ładne wystąpienie; był bardzo skoncentrowany, mówił bez 
kartki. Jednak potem już nigdzie publicznie nie wystąpił. 
A więc jego pożegnanie z życiem publicznym odbyło się 
właściwie na konferencji organizowanej przez naszą ko-
misję i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej. A co do 
tego, o czym mówił pan senator Witold, żebyśmy mogli 
czasem powspominać – zróbmy sobie wspólne zdjęcie, to 
zostanie w pamięci.

Czy coś jeszcze?
Proszę bardzo.

Senator Andrzej Pająk:
Ja też będę mówił bardzo krótko.
Nawiążę tutaj do tego, co mówił mój przedmówca. Po 

tym, co tutaj przez cztery lata jako senator, dla którego była 
to pierwsza kadencja… Nieraz sam do siebie mówiłem, 
a teraz powtórzę to za moim przedmówcą: chyba powinien 
być przepis, że po jakichś piętnastu latach działalności 
samorządowej powinno się zostawać parlamentarzystą.

(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Ale z wyjątkami, z wyjątkami, bo ja zo-

stałem od razu…)
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Proszę państwa, to jest tak…
(Głos z sali: Niech mówią o tym, co się sfotografował 

z Wałęsą.)
No tak.
(Wypowiedzi w tle nagrania)
Mówię to też, bo pamiętam, jak biskup Herbert Bednorz, 

chyba w Katowicach, zsyłał kleryków na rok do kopalni, 
na dół, na staż. Mówił: zejdź tam, żebyś tam poznał życie, 
zrozumiał; jak tam coś ci trzaśnie nad głową, to i „Ojcze 
nasz” się nauczysz, i wszystko sobie przypomnisz. A mnie 
się wydaje tak: na tym szczeblu samorządowym to się na-
uczysz szacunku dla człowieka, tam cię poobijają jako 
wójta, jako starostę; ludzie cię poobijają i nauczą szacunku 
dla innych ludzi. Nieraz obserwowałem posłów, a nawet 
nas, w Senacie, i to, co najbardziej bolało, to jakaś pogarda, 
wyniosłość, duma. To się też przejawia… I na ogół tego 
szacunku można się nauczyć na szczeblu samorządowym. 
Ludzie cię szybko skasują, jeżeli tego nie będziesz umiał.

Tak że bardzo dziękuję wszystkim kolegom za taką 
miłą atmosferę. Dziękuję również paniom za obsługę. 
Zawsze cierpliwie, zawsze mile nas tutaj obsługiwano. 
Dziękuję też panu przewodniczącemu za to, co było pod-
kreślane, za kompetencję, bo było to bardzo zauważalne. 
Dziękuję bardzo.

To już wrosło w tradycję komisji i mam nadzieję, że bez 
względu na to, jaki będzie skład tej komisji w latach na-
stępnych, w następnej kadencji, konkurs na sołtysa roku bę-
dzie tradycyjnie organizowany, współorganizowany przez 
komisję. Bardzo dziękuję w imieniu całego Krajowego 
Stowarzyszenia Sołtysów.

Przewodniczący Janusz Sepioł:
Osiągnięciem, jeśli chodzi o spotkania z sołtysami, jest 

wyjście Senatu na tarasy, bo wcześniej tego nie było.
(Wesołość na sali)

Senator Witold Gintowt-Dziewałtowski:
Jeśli można jeszcze… Powinienem coś powiedzieć, 

z paru powodów.
Przede wszystkim bardzo dziękuję za te przyjazne rela-

cje, z którymi się spotkałem w komisji. Obu paniom dzięku-
ję za taką przychylną opiekuńczość, nie tylko wobec mnie, 
jak się domyślam. Będę o tym zawsze pamiętał. Zresztą 
mam cichą nadzieję, że mimo wszystko od czasu do czasu 
gdzieś tam jeszcze będziemy się spotykać.

Rzeczywiście w Sejmie służyłem samorządom, ale to 
może głównie przez to, że miałem wcześniej, że tak po-
wiem, w cywilu, praktykę samorządową – byłem prezyden-
tem miasta, byłem radnym. W ogóle uważam, że w Polsce 
powinien być taki obyczaj – obyczaj, bo przepisu prawnego 
nie da się tak skonstruować – że parlamentarzystą zostaje 
się po praktyce samorządowej. Jest to naprawdę bardzo do-
bra szkoła i myślenia, i współdziałania, i tworzenia czegoś, 
co się przydaje społecznościom nie tylko lokalnym.

A tak à propos tego, co się działo. Ja zostałem, że tak 
powiem, zaadoptowany przez Senat nie tylko jako poseł 
od wielu kadencji, ale również jako osoba, która trochę 
zmieniła przynależność polityczną, bo przez szesnaście 
lat byłem członkiem klubu Lewicy, a tym razem zosta-
łem członkiem klubu Platformy. Jednak przyznam się, że 
wielu kontrowersji ideowych nie przeżywałem; od razu 
chcę to zaznaczyć.

Wrócę może do meritum. Nasza komisja zajmowała się 
jednymi z najważniejszych spraw dla państwa. Ja byłem 
również członkiem Komisji Ustawodawczej. Przyznam się, 
że zwłaszcza na początku swojej obecności w Senacie lekko 
przeżywałem to, że niektóre sprawy, które w moim przeko-
naniu były absolutną właściwością komisji samorządu, były 
rozpatrywane przez amatorów z Komisji Ustawodawczej. 
I myślę, że dobrze by było jednak na przyszłość… 
Marszałkowie nie doceniają samorządu terytorialnego i ko-
misji, która się zajmuje administracją publiczną w ogóle, 
czyli rządową i samorządową, stąd na przyszłość zalecam 
kolegom, którzy zostaną w tej komisji, żeby od początku 
to sygnalizowali. Przypuszczam, że Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej zostanie; to jed-
na z tych najważniejszych komisji, obok Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych. Komisja Ustawodawcza to zu-
pełnie co innego i rzeczywiście wypadałoby nieco zmienić 
ciężar zadań, które tej komisji się zleca. No, ale przypusz-
czam, że tak było wygodniej nie tylko dla pana marszałka, 
ale także dla niektórych klubów.
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Jest wiele nowych dobrych przepisów, dobrych rozwiązań. 
I chciałbym tutaj wszystkim… Mówię tu o wszystkich, 
to znaczy o panu przewodniczącym, panu wiceprzewod-
niczącym, drugim panu wiceprzewodniczącym, ogółem 
wszystkich, którzy są w tej komisji. Kompetencje wasze, 
Szanowni Państwo, są niezwykle wysokie, a pan prze-
wodniczący z każdego problemu zrobił rzecz normalną, 
rzecz normalną.

(Wesołość na sali)
No, choćby ustawa metropolitalna. Gratuluję nam 

wszystkim, że mieliśmy takiego przewodniczącego i ta-
kich współpracowników. Dziękuję również paniom. 
Wszystkiego dobrego.

Senator Zbigniew Meres:

Jeszcze dwa zdania, jeżeli można.
Szanowni Państwo, ja też chciałbym podziękować 

serdecznie za współpracę, a paniom – za opiekę, o której 
mówił tutaj pan senator.

I chciałbym podkreślić jedną rzecz. Ta komisja zrobiła 
niezwykle dużo – albo i najwięcej – dla bezpieczeństwa. 
Ja akurat wiem, co tak dokładnie to znaczy. Zawsze powta-
rzam na szerszych spotkaniach, które dotyczą tego tematu, 
że człowiek powinien się uczyć, powinien pracować, ale 
powinien być bezpieczny, mieć święty spokój. Ta komisja 
zrobiła wiele na rzecz tego, żeby ten święty spokój był. 

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 44)
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