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Komisja Polityki Senioralnej, obradująca pod przewodnictwem poseł Małgorzaty
Zwiercan (Kukiz15), przewodniczącej Komisji, zrealizowała następujący porządek dzienny:
– sprawy bieżące.
W posiedzeniu udział wzięli pracownicy Kancelarii Sejmu: Anna Czechowska i Elżbieta Przybylska
– z sekretariatu Komisji w Biurze Komisji Sejmowych.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Dzień dobry państwu.
Otwieram drugie posiedzenie Komisji Polityki Senioralnej.
Witam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
Wszyscy państwo otrzymali zawiadomienie o posiedzeniu. Czy są pytania do porządku
dziennego?
Nie widzę, nie słyszę.
Proponuję, aby porządek dzienny został rozszerzony o punkt sprawy bieżące. Czy jest
sprzeciw wobec przyjęcia porządku dziennego z rozszerzeniem o drugi punkt?
Tak, słucham.
Poseł Andrzej Smirnow (PiS):
Zgłaszam wniosek: prosimy uprzejmie o przełożenie wyboru wiceprzewodniczącego
Komisji na następne posiedzenie.
Poseł Bożenna Bukiewicz (PO):
Składam wniosek o głosowanie – z wyjątkiem miejsca dla PiS, bo mamy dwa miejsca
na wiceprzewodniczących, tak?
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Ja również składam wniosek: chciałabym poddać pod głosowanie rozpatrzenie, czy
ma być trzech zastępców przewodniczących, czy dwóch.
Poseł Michał Szczerba (PO):
Szanowni państwo, od samego początku klub Prawa i Sprawiedliwości w tej Komisji
miał mieć jednego wiceprzewodniczącego (jesteśmy małą komisją) – tą osobą miała być
pani profesor Józefa Hrynkiewicz.
W różnych komisjach różnie, że tak powiem, te proporcje się rozkładały. Ponieważ
jest możliwość wyboru trzech wiceprzewodniczących, Platforma Obywatelska proponuje, aby w tej Komisji miała drugiego wiceprzewodniczącego i tą naszą kandydatką jest
pani Bożenna Bukiewicz.
Oczywiście szanujemy to, że pani profesor Hrynkiewicz nie weszła w skład Komisji
i klub Prawa i Sprawiedliwości ma wakat, na którego uzupełnienie będziemy czekać,
aż – rozumiem – rozstrzygnięcia klubowe w tej sprawie zapadną.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Proszę bardzo – proszę się przedstawiać z tego względu, że jeszcze się nie znamy, będzie
nam łatwiej.
Poseł Andrzej Smirnow (PiS):
Andrzej Smirnow, Prawo i Sprawiedliwość.
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Mój wniosek, oczywiście, dotyczył wyboru wiceprzewodniczącego z klubu PiS. I dlatego uprzejma prośba o przełożenie tego punktu na następne posiedzenie Komisji.
Dziękuję uprzejmie.
Poseł Michał Szczerba (PO):
W całości, czy w…
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Uważam, że w całości przekładamy ten punkt na kolejne posiedzenie.
Kto jest za przełożeniem w całości?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Sekretarz Komisji Elżbieta Przybylska:
6 głosów za, 4 przeciw, nikt się nie wstrzymał.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
To znaczy, że przekładamy wybór wiceprzewodniczącego na kolejne posiedzenie klubu...
przepraszam, na posiedzenie Komisji.
Przepraszam bardzo.
Punkt drugi – tym punkcie chciałabym poinformować państwa, że pan marszałek
Sejmu skierował pismo, w którym zobowiązuje komisje sejmowe do przyjęcia planów
pracy komisji od 1 stycznia do 31 lipca. Komisja zajmie się uchwalaniem planu pracy
na jednym z najbliższych posiedzeń. Proszę zatem państwa o pisemne zgłaszanie propozycji tematów do planu pracy Komisji do sekretariatu Komisji, bądź korzystając z e-maila Komisji.
Czy są jakieś pytania?
Proszę się przedstawiać.
Poseł Krystyna Wróblewska (PiS):
Krystyna Wróblewska, Prawo i Sprawiedliwość.
Pani przewodnicząca, mam taką prośbę (zresztą już w przerwie rozmawialiśmy), żeby
przesłać na nasze e-maile informację, czym zajmowała się Komisja w poprzednich latach,
jaki był plan pracy i my dostosujemy swoje pomysły, i prześlemy na adres…
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Tak, bierzemy to pod uwagę i prześlemy mailowo.
I bardzo proszę o spotkania w waszych miejscowościach, żeby się zorientować, co jest
bliskie seniorom, którzy są w waszych regionach. Prosimy jak najszybciej, żebyśmy
mogli opracować ten plan pracy.
Poseł Michał Szczerba (PO):
Szanowni państwo, rozumiem, że dzisiaj ze względów organizacyjnych Komisja zebrała
się wyłącznie w składzie poselskim, ale pamiętajmy, że największym dorobkiem Komisji
Polityki Senioralnej Sejmu VII kadencji było stworzenie wokół Komisji licznych grup
interesariuszy, w szczególności ekspertów, osób zajmujących się polityką senioralną
w różnych obszarach, tych, które łączą, integrują politykę zdrowotną z polityką społeczną, ale – przede wszystkim – ze środowiskami seniorskimi.
Chciałbym uprzejmie przypomnieć i poinformować nowych posłów, że 1 października
odbyło się pierwsze posiedzenie Obywatelskiego Parlamentu Seniorów, który jest taką
wstępną fazą konstruowania przedstawicielstw osób starszych w naszym kraju. W tej
inicjatywie biorą udział przedstawiciele, liderzy uniwersytetów trzeciego wieku, jak
i Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów (największa, półmilionowa, organizacja w naszym kraju), ale również, co najważniejsze, przedstawiciele gminnych rad seniorów, powoływane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, która weszła w życie
30 listopada 2013 roku. Więc nie wyobrażam sobie, że plan pracy na najbliższe półrocze
będzie się ograniczał jedynie do grupy poselskiej, wyłączając te grupy, te podmioty i tych
przedstawicieli, dla których się tu zebraliśmy czyli – osoby starsze.
W związku z tym bardzo uprzejmie proszę panią przewodniczącą, żeby kolejne posiedzenie było posiedzeniem szerokim – Komisja Polityki Senioralnej dysponuje bardzo
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dużą bazą, którą stworzyliśmy w ciągu półtora roku, wszystkich istotnych osób z punktu
widzenia polityki senioralnej czyli polityki, która została zdefiniowana jako tworzenie
warunków na rzecz godnego i zdrowego starzenia się oraz o zabezpieczenie sali, która
pomieści co najmniej sto osób, tak aby tych wszystkich przedstawicieli zaprosić do dyskusji na temat planu pracy Komisji na przyszłe półrocze.
Druga bardzo ważna sprawa. Nie wyobrażam sobie, że w grudniu nie odbędą się posiedzenia merytoryczne tej Komisji, ponieważ 1 stycznia wchodzą w życie trzy ustawy absolutnie istotne z punktu widzenia osób starszych. Ustawa o osobach starszych uchwalona
11 września, która była inicjatywą ustawodawczą naszej Komisji, która nakłada na Radę
Ministrów konkretne zobowiązania związane z monitorowaniem sytuacji osób starszych
w naszym kraju we wskazanych osiemnastu obszarach. Do 31 października każdego roku
Rada Ministrów będzie przedkładała Sejmowi i Senatowi informację o sytuacji osób starszych. Instrumentem, narzędziem do realizacji tego zadania, także w zakresie koordynacyjnym – (bo pamiętajmy o tym, że Komisja PSN i tematyka, którą się zajmuje, ma charakter interdyscyplinarny, międzysektorowy) będzie rozporządzenie Rady Ministrów.
W związku z tym, w tej gorączce związanej ze zmianą kadencji, warto, abyśmy pamiętali o tym, że dla realizacji ustawy o osobach starszych (w której także jest zdefiniowana
osoba starsza i polityka senioralna, to jest jakby ustawa matka, podstawowa z punktu
widzenia naszej Komisji, ona wchodzi w życie 1 stycznia) elementem absolutnie ważnym
jest rozporządzenie prezesa Rady Ministrów. Chciałbym wiedzieć, czy takie prace się
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej toczą.
Drugą ustawą z punktu widzenia naszej Komisji absolutnie istotną jest ustawa o zdrowiu publicznym, która dotyczy również… której programem operacyjnym będzie nowy
Narodowy Program Zdrowia. Jednym z pięciu priorytetów NPZ jest zdrowe starzenie
się. Więc tutaj jest absolutna potrzeba współpracy z ministrem zdrowia i pilne spotkanie z ministrem Konstantym Radziwiłłem. W pierwszym przypadku przede wszystkim
z minister Elżbietą Rafalską, ponieważ to na nią, ministra zabezpieczenia społecznego,
ustawa nałożyła przygotowanie tego raportu, który będzie przedmiotem prac i przyjęcia
przez izbę poselską, jak i senacką.
I trzecia sprawa – ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, która
wchodzi w życie również 1 stycznia. Ustawa w dużej mierze jest dedykowana wyłącznie
osobom starszym, mianowicie obejmuje nieodpłatną pomocą prawną wszystkie osoby
w wieku 65+. Chcielibyśmy, aby minister Ziobro również w tej sprawie przedstawił stan
przygotowania resortu oraz współpracy w tym zakresie z jednostkami samorządu terytorialnego, przede wszystkim ze starostami powiatów, jak i prezydentami miast, jaki
jest stan gotowości na 1 stycznia. A więc jestem przekonany, że jest potrzebne pilne
spotkanie w tym szerokim gronie interesariuszy (o których wspomniałem, z którymi
już zostały zbudowane relacje, i którzy, nie ukrywam, czekają na spotkanie z Komisją
w jej nowym składzie), aby uzyskać potwierdzenie, że polityka senioralna na poziomie
parlamentarnym będzie budowana.
Proszę również o przygotowanie (i będę o to wnioskował na posiedzeniu prezydium
Komisji) merytorycznego posiedzenia, w którym byśmy stan przygotowania do wejścia
w życie tych trzech ustaw od 1 stycznia omówili, przedyskutowali i, żeby te tematy
zostały zaprezentowane na posiedzeniu naszej Komisji.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Chciałam uspokoić kolegę, pana Michała, że będziemy współpracowali z organizacjami,
chcemy kontynuować to, co było wypracowane, bo faktycznie jesteśmy dla nich.
Zostało skierowane pismo do pani minister Rafalskiej (chyba już dwa tygodnie temu)
no i jeszcze nas nie zaprosiła na spotkanie. Dzisiaj miało być spotkanie typowo organizacyjne, dlatego goście z zewnątrz nie zostali zaproszeni, chciałam tylko tak informacyjnie
powiedzieć.
Jeszcze chcę państwa poinformować, że 14 grudnia odbędzie się IV Ogólnopolska
Konferencja Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod honorowym patronatem Marszałka
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Sejmu RP. Nasza Komisja jest współorganizatorem tej konferencji. To jest też ważne
przedsięwzięcie.
Proszę bardzo.
Poseł Krystyna Wróblewska (PiS):
Pani przewodnicząca, szanowni państwo, gwoli uspokojenia pana przewodniczącego –
wydaje mi się (przynajmniej tak mi się wydaje), że – ze względów organizacyjnych – my,
jako Komisja, powinniśmy przygotować plan, zaprosić wtedy wszystkich i ewentualnie
uwzględnić propozycje również innych organizacji, bo najpierw Komisja musi być przygotowana, żeby zapraszać sto osób i, żeby mieć o czym dyskutować.
Tak, że myślę, że my się przygotujmy i wtedy zrobimy bardzo duże posiedzenie Komisji – tak mi się wydaje, że z punktu widzenia organizacyjnego byłoby to lepsze.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Poseł Lidia Burzyńska (PiS):
Lidia Burzyńska, Prawo i Sprawiedliwość.
Ja również do pana wiceprzewodniczącego, koleżanka mnie tu uprzedziła.
Wydaje mi się, że jesteśmy taką komisją, która musi wyznawać zasadę: nic bez nas
o was, więc nie wyobrażam sobie, żebyśmy byli sztucznym zespołem, który będzie produkował czy opiniował różne rzeczy dotyczące seniorów.
Zwróćmy uwagę, że nasze społeczeństwo starzeje się, tutaj jestem jak najbardziej
za koleżanką. Większość z nas jest posłami, którzy po raz pierwszy zasiedli w ławach
poselskich, znamy oddolnie, tak jak pani przewodnicząca bardzo słusznie zauważyła
na początku… Musimy konsultować się w tych swoich małych ojczyznach z ludźmi, którzy potrzebują takiej pomocy, więc jak najbardziej uważam, że najpierw my powinniśmy
się zapoznać z tą problematyką. To jedno.
Po drugie – proszę nie oczekiwać, panie przewodniczący, że po kilku dniach funkcjonowania rządu (bo ustawy były wcześniej podjęte, one wchodzą w życie z mocą prawa
od 1 stycznia) wszystkie informacje natychmiast będą podane. Z tego, co wiemy i państwo również wiedzą, to – jeżeli chodzi o leki dla seniorów powyżej 75. roku życia – jest
przygotowywana ustawa i ona będzie wchodzić w życie.
Więc uważam, że najpierw na spokojnie, nie wylewajmy dziecka z kąpielą, nie róbmy
chaosu, bo człowiek starszy jest to taka osoba, która jest bogata w doświadczenia, ale
jest bardzo krucha, jeżeli chodzi o nowinki. Media karmią społeczeństwo wszem i wobec,
jakie to są różne zakusy na łamanie, na zamach na demokrację ze strony PiS. Nie róbmy
tego my jeszcze, jako Komisja, bo właściwie naszym obowiązkiem jest chronienie wszystkich obywateli, ale szczególnie tych małych i tych starszych. Bo mały jest podstawą
naszego przyszłego pokolenia, a starsi są kopalnią wiedzy i musimy ich uszanować.
To jest takie moje zdanie.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Poseł Joanna Augustynowska (N):
Ja się nazywam Joanna Augustynowska, jestem z Nowoczesnej.
Rozumiem państwa dyskusję, ale może spróbujmy znaleźć kompromis i wyznaczmy
terminy, daty, tak żeby spokojnie można było przygotować pewne rzeczy, ale też mieć
pewien ogląd i powiedzieć coś ludziom, którzy (przynajmniej w moim regionie) liczą
na to, że dowiedzą się, co się dzieje a ja im nie umiem dzisiaj nic powiedzieć.
I to nie wynika z tego, że jestem debiutantką, tylko z tego, że przychodzę na posiedzenie Komisji i słucham, jak państwo, PO z PiS, wymieniają się zdaniami. Więc może
konkretnie popracujmy i ustalmy terminy pracy, jak to będzie wyglądać. Chciałabym
po prostu poznać szczegóły, jak to wszystko będzie zorganizowane.
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Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Ale tak jak powiedziałam w drugim punkcie, żeby pracować, musimy mieć na czym pracować. W tym, co zostało z poprzedniej kadencji, nie ma programu kontynuowania tego.
Musimy to po prostu dopiero stworzyć, wypracować. Dlatego prosiłam państwa o tematy.
Pani propozycja, uważam, jest słuszna. Następne posiedzenie możemy zrobić w pierwszym dniu…
Głos z sali:

Przed pierwszym dniem posiedzenia.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
…spotkamy się, członkowie Komisji a na ostatni dzień możemy zaprosić również gości
z zewnątrz.
Wydaje mi się, że to by było w miarę realne, żeby też pasowało nam i z dojazdami,
bo rozumiem, że wiele osób, większość jest spoza Warszawy…
Głos z sali:

Jestem z Wrocławia…

Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Ja jestem z Gdyni.
Tak, że dosyć daleko, więc żeby to nam też ułatwiało pracę w Komisji, żebyśmy sobie
nie utrudniali, bo ja mogę zwołać posiedzenie w jakiś dzień i okaże się, że nikt nie przyjedzie. Przecież to nie chodzi o to, żebym ja tu potem siedziała sama, tylko żebyśmy
właśnie wspólnie potrafili coś wypracować.
Dziękuję.
Proszę bardzo.
Poseł Joanna Borowiak (PiS):
Dziękuję bardzo.
Joanna Borowiak, Prawo i Sprawiedliwość.
Do koleżanki z Nowoczesnej – kompromis, myślę, potrzebny jest tam, gdzie są jakieś
bardzo różne, odmienne zdania. Jak na razie taka sytuacja tutaj nie wystąpiła, tak
że myślę, że nie ma takiej potrzeby, aby wypracowywać kompromis, bo Komisja, jak
widzę, na razie jest zgodna.
A jeśli chodzi o głos pana wiceprzewodniczącego, to sądzę, że to bardzo cenny pomysł,
który pan zgłosił, dotyczący przygotowań do wejścia w życie ustawy. Tyle tylko, że należałoby o to sprawozdanie poprosić rząd, który już ustąpił, bo jednak państwo mieli bardzo
dużo czasu, aby przygotować wejście w życie tych ustaw obowiązujących od 1 stycznia.
Tak ,że takie sprawozdanie płynące z MZ czy MPiPS zawiadywanych przez rząd PO
i PSL będzie też dla nas wszystkich bardzo cenne. Czyli forma, nie chcę powiedzieć
audytu, ale właśnie takiej relacji z tego, co rząd poprzedni zdołał w tej sprawie zrobić
a miał dużo więcej czasu, bo rząd Beaty Szydło, jak doskonale wszyscy wiemy, funkcjonuje od połowy listopada.
Myślę, pani przewodnicząca, że wielką nadzieję upatruję w tej IV Ogólnopolskiej Konferencji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, która ma się odbyć 14 grudnia. Może właśnie
tam jeszcze padną jakieś bardzo ważne pomysły, bardzo ważne sprawy. Może warto
przedstawicieli UTW zapytać o to, co jest dla nich najpilniejsze w planie pracy naszej
Komisji. Myślę, że to jest fantastyczna okazja, żeby poprosić seniorów o głos a my, tak jak
powiedziały moje koleżanki, będziemy pracować bardzo intensywnie w naszych małych
ojczyznach z przedstawicielami społeczeństwa senioralnego, tak by również oni wskazali
nam pilne potrzeby.
Powiem, że już rozpoczęłam, z taką prośbą, z takim pytaniem wystąpiłam.
Tak, że myślę, że w miarę szybko uda się nam plan pracy ustalić, chociaż mam nieodparte wrażenie a nawet przekonanie, że pewnie będziemy potrzebowali trochę więcej
czasu na ustalenie, skonkretyzowanie tego planu właśnie z uwagi na fakt, że jesteśmy
parlamentarzystami z nowej kadencji. Jest to początek kadencji i myślę, że wszyscy
powinniśmy również dać sobie trochę czasu i uzbroić się w cierpliwość.
Dziękuję bardzo.
w.g.										 			 7

Pełny Zapis Przebiegu Posiedzenia:
Komisji Polityki Senioralnej (Nr 2)

Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Kolega…
Poseł Michał Szczerba (PO):
Po pierwsze, mam taką prośbę, ponieważ jestem jednym z inicjatorów powołania tej
Komisji w poprzedniej kadencji…
Głos z sali:

Tak, my wiemy, jest to bardzo cenne…

Poseł Michał Szczerba (PO):
Jestem też jedynym posłem, który kontynuuje pracę w tej Komisji, więc – jeśli cokolwiek
mówię – to wynika z…
Poseł Urszula Rusecka (PiS):
Przepraszam, panie pośle, stale pan o mnie zapomina. Wprawdzie króciutko pracowałam
w tej Komisji, ale jednak…
Poseł Michał Szczerba (PO):
Tak jest, pani poseł, przepraszam bardzo. W ostatnich kilku miesiącach pani poseł....
przepraszam, nie zauważyłem pani, więc jest nas dwoje, z czego się bardzo cieszę.
Żałuję, że nie ma pani profesor Hrynkiewicz, która była moją zastępczynią i która
wnosiła też swoją wiedzę, powiedziałbym, naukową, socjologiczną do tych prac.
Ja bym bardzo prosił… to była Komisja pozbawiona polityki, nie przypominam sobie,
żeby tutaj kiedykolwiek była wymieniana jakakolwiek partia polityczna. Naprawdę
nie upolityczniajmy tego, bo jak tylko wyjdziemy z tej sali, ta polityka będzie nas dzielić w każdej chwili. Jesteśmy tu dla siedmiu milionów obywateli naszego kraju, którzy są osobami starszymi i to jest rzecz absolutnie ważna i tutaj nie jest tak, że ktoś
ma przedstawiać…
My wiemy, jaki jest stan przygotowań do wdrażania tych ustaw i naprawdę minister
Konstanty Radziwiłł nie będzie miał z tym problemu, bo wczoraj o tym mówił na posiedzeniu Komisji Zdrowia i dokładnie wie, jaki jest stan przygotowań do wejścia w życie
ustawy o zdrowiu publicznym i wie, jak jest z przygotowaniem NPZ.
Tak samo minister sprawiedliwości wie, ile już podpisał umów na realizację ustawy
o nieodpłatnej pomocy prawnej, która przecież nie będzie świadczona przez rząd, tylko
przez podmioty, z którymi podpisze samorząd umowy, czyli przez izby radców prawnych,
rady adwokackie i okręgowe oraz wskazane osoby przez dziekanów tych izb czy też rad.
Więc chodzi o przejrzystą, konkretną informację, którą – rzeczywiście – powinni państwo
przekazywać na poziomie najważniejszym, czyli na poziomie lokalnym, bo to jest ten
poziom, gdzie osoba starsza rzeczywiście…
Co jest bardzo ważne (o to też będę prosił panią przewodniczącą, wspólnie będziemy
o to zabiegać, bo chcemy zgodnie współpracować) to jest to, żebyśmy w tematach, które
będą związane z naszą Komisją (a takim na pewno tematem jest kwestia tzw. bezpłatnych leków) skutecznie zabiegali w prezydium Sejmu, a w szczególności u marszałka
Sejmu, aby te projekty, poselskie i rządowe, kierował do dwóch komisji. Czyli nie wyobrażam sobie, żeby np. tematyka bezpłatnych leków 75+, czy też inne inicjatywy, które będą
formułowane i przedstawiane chociażby przez moje środowisko polityczne, alternatywne
pomysły, były kierowane wyłącznie do Komisji Zdrowia.
Chciałbym, żeby pani przewodnicząca też swoim autorytetem, wspierana przeze mnie
i pozostałe osoby w prezydium (które się niedługo, mam nadzieję, znajdą), zabiegała o to,
żeby tego typu tematy były kierowane do dwóch komisji, czyli np. do Komisji Zdrowia
i Komisji Polityki Senioralnej w tematach, które są chociażby związane z osobami starszymi niesamodzielnymi, żeby to były projekty kierowane np. do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny i do Komisji Polityki Senioralnej, żebyśmy nie byli wyizolowanym ciałem, obok którego będą przechodziły jakieś ważne z punktu widzenia seniorów sprawy.
Jestem absolutnie przekonany, że zgodna współpraca jest i musi być możliwa, bo bez
tego nie byłoby sensu współpracować, więc o to tylko apeluję.
Ale też mówię (ponieważ czuję tę presję aktywnych środowisk seniorskich, które nie
tylko są beneficjentami tego wszystkiego, co robimy, ale również naszymi partnerami
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w kreowaniu polityki senioralnej), żebyśmy o nich pamiętali, bo oni nawet w tej chwili
siedzą przed swoimi ekranami internetowymi i obserwują we wszystkich 2497 gminach
w Polsce nasze obrady i chcą, że tak powiem, swoją podmiotowość poprzez nas, swoich
przedstawicieli, podkreślać.
Dziękuję bardzo.
Poseł Lidia Burzyńska (PiS):
Ja tylko króciutko, jeżeli mogę, pani przewodnicząca, wyjaśnię.
Mój głos zmierzał do tego, aby kwestie uporządkować. To pan wywołał niejako
moją wypowiedź, oczekując sprawozdania, posługując się konkretnymi nazwiskami
osób z rządu, który ukonstytuował się dopiero dwa tygodnie temu. I to zmierzało tylko
ku uporządkowaniu.
Tak, że proszę tego w ten sposób nie odbierać, ja również mam nadzieję na zgodną
współpracę i myślę, że wszyscy tak myślimy.
Dziękuję bardzo.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Proszę…
Poseł Krystyna Wróblewska (PiS):
Ja, proszę państwa, chciałam jeszcze jedną rzecz podkreślić.
Wczoraj też uczestniczyłam z koleżanką w posiedzeniu Komisji Zdrowia, podobnie jak
pan, i tu chcę podkreślić, że pan minister Radziwiłł ze wszystkimi ministrami był świetnie przygotowany do odpowiedzi na wszelkie pytania. Ale myślę, że szanując „klientów”
naszej Komisji, czyli osoby starsze, trzeba się bardzo dobrze do tego przygotować i my,
jako Komisja, zaprosimy osoby zainteresowane po bardzo dokładnym przygotowaniu
i poszerzeniu przez nas całego planu.
Sądzę, że to będzie właśnie z szacunkiem dla osób zainteresowanych tą Komisją.
Myślę więc, że głos pani przewodniczącej jest zasadny.
Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś…
Dobrze.
Dziękuję za udział w posiedzeniu Komisji.
Najbliższe posiedzenie chciałabym zwołać na dzień przed posiedzeniem…
Głos z sali:

Około szesnastej.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Tak, raczej w godzinach popołudniowych…
Głos z sali:

Nawet później.

Przewodnicząca poseł Małgorzata Zwiercan (Kukiz15):
Tak jak powiedziałam, zaprosić naszych gości, kiedy już będziemy po posiedzeniu, żebyśmy mieli czas na wypracowanie czegoś wspólnego i też przedstawienie, jak również
przyjęcie od naszych gości tematów, które są dla nich ważne, ustosunkowanie się, porozmawianie, poprzyglądanie się.
Dziękuję ślicznie.
Zamykam posiedzenie Komisji.
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