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(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Mieczysław 
Augustyn)

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Nie zajmę dużo czasu.
Opracowane zostało sprawozdanie z działalności ko-

misji. Należeliśmy do tych komisji, które rzeczywiście 
pracowały dość ciężko, ale nie najciężej – znaleźliśmy się 
gdzieś w środku tabeli. Odbyliśmy, łącznie z dzisiejszym, 
sto dziewięćdziesiąt sześć posiedzeń. Wprowadziliśmy 
trzysta siedemdziesiąt osiem poprawek do trzydziestu pię-
ciu ustaw. Rozpatrzyliśmy dwadzieścia osiem senackich 
inicjatyw ustawodawczych. Znaczną część posiedzeń, bo 
dziewięćdziesiąt dziewięć, odbyliśmy z innymi komisjami. 
Własnych inicjatyw przedstawiliśmy cztery, to jest dwie 
ustawy i dwie uchwały – zmianę ustawy o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych, którą pilotował pan senator, i zmianę ustawy 
– Kodeks rodzinny i opiekuńczy, którą pilotowałem ja; 
uchwałę o potrzebie dalszej reformy powszechnego syste-
mu emerytalnego – nowym ministrom niech to przypadnie 
w udziale – i uchwałę o ustanowieniu przez Senat roku 2012 
Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Tak na marginesie, dzisiaj pewnie wasi seniorzy są na 
sali jako delegaci czy posłowie do obywatelskiego parla-
mentu seniorów. Byłem tam, reprezentowałem też naszą 
komisję.

Była to kadencja, która… To może jeszcze trochę staty-
styki. Mieliśmy dwadzieścia siedem seminariów i siedem 
konferencji, a więc spotykaliśmy się troszkę częściej aniżeli 
raz w tygodniu. Czyli pracy było wystarczająco dużo. Jaki 
był rezultat? Podejmowaliśmy się naprawdę bardzo dużych 
przedsięwzięć, także kontrowersyjnych, ale i takich, co do 
których się zgadzaliśmy. Kontrowersyjne to reforma eme-
rytalna – wiadomo, tutaj stanowiska były rozbieżne i takie 
pozostały. Ale na przykład nad reformą rynku pracy dosyć 
zgodnie procedowaliśmy, chociaż to była również bardzo 
duża zmiana. Było kilka trudnych decyzji dotyczących 
rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnospraw-
nych. Zmienialiśmy podział tych środków, co budziło, jak 
pamiętacie, dosyć spore kontrowersje, mimo to staraliśmy 
się ważyć racje, co w ogóle, trzeba powiedzieć, było chyba 
charakterystyczne dla naszej komisji. Dopuszczaliśmy do 
głosu partnerów społecznych, zawsze mieliśmy dla nich 
miejsce, zawsze mieliśmy dla nich czas i starliśmy się słu-
chać ich opinii.

Na koniec chciałbym państwu bardzo podziękować 
za te cztery lata wspólnej pracy w warunkach naprawdę 
ogromnej kultury. Potrafiliśmy się pięknie różnić i byliśmy 
zdolni do tego, żeby oprócz przeciwstawnych wypowie-
dzi, ja mam takie wrażenie, być dla siebie serdecznymi, 
być dla siebie uprzejmymi. Chciałbym za to podziękować, 
zwłaszcza kolegom z opozycji, bo zdaję sobie sprawę – 
sam byłem w opozycji – że to jest trudniejsza rola. Ale też 
trzeba powiedzieć, że komisja podejmowała decyzje nie 
zawsze według partyjnego klucza. Zdarzało się, i to nieraz, 
że opozycja w głosowaniach u nas w komisji wygrywała, 
bo przekonała część senatorów do swoich racji.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za te cztery lata, 
poza jednym incydentem, który mnie rzeczywiście zabo-
lał. Ale też dziękuję, że nikt się wtedy do tego chóru nie 
przyłączył, kiedy pan senator Rulewski, że tak powiem, 
z hukiem od nas odchodził. Ale to było w tej, czy w po-
przedniej kadencji?

(Głos z sali: W tej.)
Z hukiem od nas odchodził, zorganizował konferencję 

i, moim zdaniem, bardzo niesprawiedliwie oceniał pracę 
w tej komisji. Była wtedy okazja, żeby senatorowie opo-
zycji skorzystali z tego i przyłączyli się do tego chóru, ale 
tak się nie stało, bo to była po prostu nieprawda, próba 
wykorzystania sytuacji dla podkreślenia swojego własnego 
stanowiska w niektórych sprawach.

Też bardzo dziękuję państwu za uczestnictwo w takich 
przedsięwzięciach jak propagowanie ustawy o petycjach 
i konkurs „List do taty” – tym senatorom, którzy tu siedzą, 
a brali udział w tegorocznej edycji. Myślę, że ten kon-
kurs miał ogromny ładunek emocjonalny. I tak rzucam 
w przestrzeń – gdyby było tak, że mnie nie będzie i nie 
będę mógł tego przekazać tym, którzy zostaną, apeluję: 
nie zapominajcie o tym przedsięwzięciu. Uważam, że war-
to. Ja senatora z mojego okręgu, gdybym nim nie został 
ja, będę namawiał, wspierał i pomagał, żeby ten konkurs 
kontynuować, żeby on się dalej mógł odbywać, bo rzecznik 
praw dziecka obiecał, że ukażą się listy z tego konkursu. 
Apeluję do państwa sekretarzy, żeby przygotować materiał 
i przesłać go rzecznikowi oraz starać się tego dopilnować. 
Ja jeszcze będę pana ministra dopingował.

Nie ma dzisiaj z nami, bo nie było takiej potrzeby, le-
gislatorów, ale chyba dostanę od państwa upoważnienie, 
żebyśmy postarali się z tych środków, które mamy na cele 
reprezentacyjne itd., zakupić chociaż po kwiatku dla le-
gislatorów, bo senatorowie wnoszący poprawki lub też 
przygotowujący projekty, czy to z koalicji, czy z opozycji, 

(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 40)
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Senator Anna Aksamit:
Panie Przewodniczący! Drodzy, Kochani Koledzy!
Bardzo dziękuję, że mogłam się od was uczyć przez 

cztery lata, bo, jak sami wiecie, nie jestem wytrwanym 
politykiem. Zawsze pracowałam wśród ludzi i dla ludzi 
i chcę, żeby tak pozostało. Zawsze moim hasłem było: po 
pierwsze, człowiek. To jest najważniejsze. Bo człowiek robi 
ustawy, a nie… Obojętnie, czy będziemy w tej opozycji, 
czy w drugiej chodzi o to, żeby nic nie przesłaniało, że 
liczy się człowiek.

Chciałabym bardzo podziękować pani Hani i panu 
Sławkowi, a także panu Michalskiemu za to, że…

(Głos z sali: Tak jest.)
…zawsze wszystko pięknie przeprowadzał, bezkonflik-

towo. Dla mnie cztery lata być z państwem to była uczta. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Ja dziękuję też obu wiceprzewodniczącym, mogłem 

na nich liczyć, oraz wszystkim państwu bez wyjątków za 
ogromną kulturę, za to, że przy tych różnych napięciach 
zawsze udawało się zachować dla siebie szacunek – ja 
przynajmniej dla państwa.

Senator Anna Aksamit:
Przepraszam bardzo, jeszcze zapomniałam o panu 

Waldku. Przecież to jest nasz wspaniały ulubieniec. Trudno 
by było go pominąć. Schował się za plecami, ale wie, że 
go bardzo lubię i szanuję.

(Rozmowy na sali)

Senator Robert Mamątow:
Ja dziękuję bardzo za wspólną pracę dla dobra ogólnego. 

Różnice, jakie nas dzieliły, na pewno dalej będą dzielić, ale 
moim zdaniem podstawowa jest zasada, że trzeba się umieć 
dzielić porządnie, kulturalnie. Jeśli były kiedyś jakiekolwiek 
spięcia, to wynikały tylko z tego, że była jakaś nerwowa 
chwila. Ale myślę, że temat dla nas wszystkich był najważ-
niejszy i każdy chciał go przedstawić po swojemu i kultural-
nie. Dziękuję państwu za współpracę. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Pan przewodniczący Michalski.

Senator Jan Michalski:
To ja krótko. Oczywiście podziękowania dla wszystkich 

koleżanek i kolegów – nie ma nas wszystkich – oraz dla 
pani Hani i dla pana Sławka. Muszę powiedzieć, że ja do tej 
komisji trafiłem trochę przez przypadek. To znaczy kolega 
sekretarz powiedział, że jedną komisję mogę wybrać. Drugą 
to, powiedzmy, za mnie wybrał. To była właśnie Komisja 
Rodziny, Polityki Społecznej i Senioralnej.

(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Maczałem 
w tym palce, przyznaję.)

mogli liczyć na naszych legislatorów. I w imieniu państwa 
będę chciał im gorąco podziękować.

Dzisiaj ostatnie posiedzenie. Owocnych prac. Życzę 
każdemu z państwa znakomitych wyników w wyborach, 
powrotu do pracy w Senacie. Liczę na to… Padła taka 
deklaracja ze strony pana senatora Dowhana, że zaczęło 
mu się nawet w naszej komisji podobać…

(Głos z sali: Nie może być.)
(Wesołość na sali)
A właśnie, właśnie.
Liczę na to, że uda się niektórym z nas, a może więk-

szości, dalej pracować nad zagadnieniami związanymi 
z polityką społeczną.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję. Patrzę na każdego z ko-
legów i na koleżankę z wielką sympatią, nawet z pewnym 
rodzajem rozrzewnienia, bo mam świadomość, że dokład-
nie w tym gronie będzie nam się trudno spotkać.

Zapraszam do wypowiedzi, do wspomnień. Mamy jesz-
cze dziesięć minut do posiedzeń klubów. Tak? Koledzy, też 
macie posiedzenie klubu, jak słyszałem.

(Głosy z sali: A my mamy troszkę więcej.)
Macie troszkę więcej czasu.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Kolego.

Senator Jan Filip Libicki:
Skoro dzisiaj jest takie, że tak powiem, nostalgiczne 

spotkanie, taki wieczór wspomnień, to ja chciałbym po 
prostu podziękować.

W pierwszym rzędzie chciałbym podziękować panu 
przewodniczącemu za zawsze bardzo sprawne, kompe-
tentne i merytoryczne prowadzenie naszych obrad, dzięki 
czemu nam się pracowało komfortowo i sprawnie.

Chciałbym podziękować wszystkim kolegom z Prawa 
i Sprawiedliwości za miłą atmosferę, a w sposób szcze-
gólny panu senatorowi Kogutowi, z którym co prawda 
w niektórych sprawach się nie zgadzaliśmy, a w niektórych 
sprawach się zaczepialiśmy.

(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Zapewne 
w sprawach związków zawodowych.)

Tak, ale to zawsze było, że tak powiem, bardzo miłe 
i sympatyczne. W każdym razie ja tak to odbierałem. I mam 
nadzieję, że pan senator Kogut też tak to odbierał.

A na koniec chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
pani Hani i panu Sławkowi za całą opiekę…

(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Właśnie, po-
dziękujmy.) (Oklaski)

…która nam wszystkim była świadczona, mnie rów-
nież. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Tak jak o rodzinie się zapomina… A państwo byliście 

dla mnie w dużej mierze jak najbliżsi współpracownicy. 
Naprawdę bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. 
Chyba zgodzicie się, że ilekroć w jakiejkolwiek sprawie 
ktokolwiek się zwracał, to zawsze mógł na państwa liczyć 
w stu procentach, a to jest rzadkość w życiu i w pracy. 
Bardzo dziękujemy.

Proszę bardzo.
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Senator Andrzej Pająk:
Ja też bardzo krótko. Może zacznę od tego, o czym 

już wspomniał mój szanowny przedmówca, od „Listu do 
ojca”. Ja uczestniczyłem w jednej edycji i mam bardzo 
pozytywne wrażenia. To są bardzo wielkie przeżycia. Jako 
ojciec, że tak powiem, mam tych przeżyć dosyć sporo, bo 
przy ósemce dzieci, to przeżyć nie braknie, ale te również 
były bardzo znamienite.

Pragnę podziękować wszystkim za współpracę, za at-
mosferę. Byłem na stażu w Sejmie, co prawda tylko dwa 
miesiące, jednak w Senacie jest inaczej, atmosfera jest 
zupełnie inna, taka, bym powiedział, bardziej ludzka. Takie 
samo moje spostrzeżenie dotyczy całej obsługi Senatu, 
a szczególnie dwóch osób, które nas obsługiwały. Państwo 
zawsze byli do naszej dyspozycji, zawsze mili, zawsze 
poinformowali, zawsze wskazali drogę. Za to serdecznie 
dziękuję. I wszystkim również życzę powodzenia w nad-
chodzących wyborach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Proszę bardzo, Stasiu.

Senator Stanisław Kogut:
Ja powiem bardzo krótko. Dziękuję za współpracę. Co 

złe to nie ja. Bo to nie ma co przeciągać. Dziękuję.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:
Ja też oczywiście… Zdarzało się, że ponosiły mnie 

emocje… Chyba jeszcze tego brakowało. Przepraszam, 
jeżeli kiedyś za ostro się odezwałem. Ale myślę, że to taka 
praca – tak jak, Waldek, mówiłeś. Po prostu tutaj emocje też 
grają rolę. Daj Boże, żeby – jak się prawdopodobnie role 
odwrócą – nam się udawało trzymać tak nerwy na wodzy, 
jak wam. O, to by było dobre.

(Senator Robert Mamątow: …raczej bardzo dobre.)
Prawda? Jak się role odwrócą. A jak nie, to nie.
(Senator Robert Mamątow: To żeby nam też się uda-

wało.)
To żeby też się udawało. Kochani, wszystkiego naj-

lepszego.
Zamykam posiedzenie komisji.
Rozumiem, że przyjmujemy to sprawozdanie bez uwag. 

Dziękujemy za jego przygotowanie.
Powodzenia.

I muszę państwu powiedzieć, że z czasem praca w tej 
komisji stała się, że tak powiem, inspiracją do wielu dzia-
łań, jakie mogłem podejmować w terenie, jakie służyły mi 
do kontaktu z ludźmi. Jestem przekonany, że te cztery lata 
to dla mnie osobiście duże, ciekawe doświadczenie i też 
wielka nauka.

Wszystkim koleżankom i kolegom życzę sukcesów 
w nadchodzących wyborach, bo chyba wszyscy bierzemy 
udział w tej kampanii. Czy ktoś nie bierze?

(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Wszyscy.)
Wszyscy bierzemy. To wszystkim życzę sukcesów 

niezależnie od dzielących nas różnic. Mam nadzieje, że 
będziemy mogli się zobaczyć po dwudziestym piątym 
w nowej kadencji.

Przewodniczący Mieczysław Augustyn:

Pan przewodniczący Kraska, bardzo proszę.

Senator Waldemar Kraska:

Ja też bardzo krótko. Oczywiście dołączam się do tych 
podziękowań, bo rzeczywiście, tak jak w życiu, nie zawsze 
wszyscy jesteśmy jednomyślni i na tym polega praca, żeby 
się spierać, ale spierać się w sposób kulturalny. Myślę, że 
w naszej komisji tak te obrady się odbywały.

Rzeczywiście inicjatywa „List do ojca” powinna być 
kontynuowana, bo każdy z nas, kto w niej brał udział, wie, 
że naprawdę jest to rzecz, nie ukrywam, fenomenalna. Te 
listy, które były czytane i które mogliśmy w trakcie tych 
dwóch edycji prześledzić…

(Przewodniczący Mieczysław Augustyn: Trzech.)
Trzech. Ja brałem udział w dwóch.
One rzeczywiście niosły duży ładunek emocjonalny. 

Niejednokrotnie łza się w oku kręciła. A więc myślę, że 
ten z nas, kto się dostanie i dalej będzie w komisji rodziny, 
powinien tę tradycję kontynuować.

Ja życzę państwu, abyśmy się spotkali w przyszłym 
Senacie w takim samym składzie.

I taki wtręt czysto osobisty. Dziesięć lat temu pierwszym 
senatorem, którego spotkałem w Senacie po przyjeździe do 
hotelu był właśnie senator Augustyn. Razem jedliśmy śnia-
danie. Nie wiem, czy pamiętasz, Mietek. Myślę, że to jest 
jakiś symbol – dziesięć lat. Myślę, że następne śniadanie 
też zjemy wspólnie. (Oklaski)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 59)
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