
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Kadencja VII 

Sprawozdanie Stenograficzne z 88. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

w dniu 5 marca 2015 r. 

(trzeci dzień obrad) 

[Wyciąg] 

 

Marszałek: 

Wznawiam obrady. Powracamy do rozpatrzenia punktu 11. porządku dziennego: Pierwsze czytanie 

obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych 

ustaw. 

 

Sejm wysłuchał uzasadnienia projektu ustawy przedstawionego przez przedstawicielkę Komitetu 

Inicjatywy Ustawodawczej panią Karolinę Elbanowską oraz przeprowadził dyskusję. W dyskusji 

zgłoszono wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu projektu ustawy. Poddam ten wniosek pod 

głosowanie. Odrzucenie wniosku oznaczać będzie, że Sejm, zgodnie z propozycją zaopiniowaną 

przez Prezydium Sejmu, skierował ten projekt ustawy do Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu rozpatrzenia. 

 

Do głosu zgłosili się posłowie Sławomir Kłosowski, PiS, Artur Ostrowski, SLD, Marzena Dorota 

Wróbel, poseł niezależna, Armand Kamil Ryfiński, poseł niezależny. Na tym listę zamykam. 

 

Proszę bardzo, pan poseł Sławomir Kłosowski, Prawo i Sprawiedliwość 

 

Poseł Sławomir Kłosowski: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Wnioskodawcy! Pani Premier!  

Prawo i Sprawiedliwość jest z wnioskodawcami, Prawo i Sprawiedliwość jest z 300 tys. Polaków, 

którzy podpisali się pod tym obywatelskim projektem ustawy. Prawo i Sprawiedliwość jest za dalszym 

procedowaniem nad tym projektem. Natomiast mam pytanie do wnioskodawców, ja szanowni 

wnioskodawcy, występujący w imieniu 300tys. osób, które podpisały się pod tym projektem, czuli się 

wczoraj  podczas debaty, kiedy występujący posłowie z klubu Platformy Obywatelskiej kierowali 

agresję, ironię, oskarżenia i pomówienia pod adresem wnioskodawców, tych 300 tys. Polaków. 

(Poruszenie na sali)  Mam pytanie do pani premier... (Poruszenie na sali) Panie marszałku... 

(Marszałek zwraca się do przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Karoliny Elbanowskiej 

z prośbą o opuszczenie zajętego przez nią fotela prezydenta) 

 

Panie marszałku, czy mogę prosić? (Dzwonek) Rozumiem, że.. 

 

Marszałek: 

Proszę bardzo, proszę dokończyć zdanie. 

 



Poseł Sławomir Kłosowski: 

Mam pytanie do pani premier. Pani premier, jak bardzo trzeba lekceważyć wnioskodawców, 300 tys. 

Polaków, jak bardzo trzeba chcieć ich poniżyć, żeby na wczorajszą debatę do zabrania głosu w 

imieniu 

rządu wyznaczyć, pani premier, podsekretarza stanu, żeby w tej debacie nie uczestniczył minister 

konstytucyjny? Jak bardzo trzeba bać się Polaków... rządu wyznaczyć, pani premier, podsekretarza 

stanu,  żeby w tej debacie nie uczestniczył minister konstytucyjny? Jak bardzo trzeba bać się 

Polaków... 

 

Marszałek: 

Panie pośle, czas się panu skończył. 

 

Poseł Sławomir Kłosowski: 

...i debaty, żeby tylko podsekretarz stanu uczestniczył w debacie na temat wniosku podpisanego 

przez 300 tys. Polaków? (Oklaski) 

 

Marszałek: 

Dziękuję bardzo. Pan poseł Artur Ostrowski, SLD. Przygotowuje się pani poseł Marzena Dorota 

Wróbel. 

 

Poseł Artur Ostrowski: 

 

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoki Sejmie! 

Wniosek o odrzucenie tego projektu złożył klub Platformy Obywatelskiej. (Głos z sali: I PSL.) Złożyła 

go pani poseł Hall. To jest błąd, pani premier.  Należało skierować ten projekt do komisji sejmowej i 

rozpocząć nad nim prace, ponieważ w tym projekcie jest wiele propozycji rozwiązań konkretnych 

problemów.  

Teraz je pani premier przedstawię. Chodzi o udział rodziców w życiu szkoły, w funkcjonowaniu szkoły, 

poprzez radę rodziców, pani premier,o problem gabinetów lekarskich, o których mówił rzecznik praw 

dziecka w swoim wystąpieniu, o problem funkcjonowania stołówek szkolnych i cateringu, o problem 

wyboru podręcznika przez nauczycieli, bo nauczyciele niestety zgłaszają problemy związane z 

elementarzem rządowym, o problem likwidacji szkół, bo ta likwidacja mimo wszystko, pani premier, 

postępuje, i na koniec o problem dowozu dzieci do szkół (Dzwonek) w małych miejscowościach, a 

przede wszystkim dowozu dzieci niepełnosprawnych. Szkoda, że Platforma Obywatelska nie 

skierowała tego projektu do dalszych prac, bo mogliśmy podjąć dyskusję, debatę, byłyby inne 

propozycje. Być może rząd zgłosiłby swoje rozwiązania... 

 

Marszałek: 

Dziękuję, panie pośle. 

 



Poseł Artur Ostrowski: 

...i rozwiązalibyśmy te problemy. Niestety Platforma Obywatelska przy wsparciu PSL-u odrzuciła 

te propozycje... 

 

Marszałek: 

Dziękuję, panie pośle. 

 

Poseł Artur Ostrowski: 

...i żadnej pracy nad projektem ustawy nie będzie. Dziękuję. (Oklaski) 

(Głos z sali: No właśnie.)(Głos z sali:Brawo.) 

 

Marszałek: 

Kolejna do głosu zgłosiła się pani poseł Marzena Dorota Wróbel. Proszę bardzo. Przygotowuje się pan 

poseł Armand Kamil Ryfiński, też poseł niezależny. 

 

Poseł Marzena Dorota Wróbel: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ten projekt to 

piękny przykład działania społeczeństwa obywatelskiego. Rodzice przypominają rządzącym, kto w 

demokratycznym państwie jest prawdziwym suwerenem.  Tym prawdziwym suwerenem są obywatele. 

Przejawem arogancji jest wniosek o odrzucenie tego projektu w pierwszym czytaniu, projektu, pod 

którym podpisało się prawie 400 tys. osób. Jak długo jeszcze będzie w naszym kraju tak, że to nie 

rodzice, ale urzędnicy będą wiedzieli lepiej, czy dziecko nadaje się do tego, żeby pójść do szkoły 

wcześniej, czy nie? 

Jak długo jeszcze rządzący będą udawali, że są mądrzejsi? Pytanie do pani Karoliny Elbanowskiej. 

Dlaczego   po raz kolejny państwo złożyliście ten projekt? Dlaczego uważacie, że warto walczyć z 

wiatrakami? Mam wrażenie (Dzwonek), że strona rządowa po prostu was nie słucha i lekceważy 

obywateli, składając wnioski o odrzucenie. Skąd ten heroizm? 

 

Marszałek: 

Dziękuję, pani poseł. 

Pan poseł Armand Kamil Ryfiński, poseł niezależny. 

 

Poseł Armand Kamil Ryfiński: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier! Pani Minister!  

Mam pytanie do wnioskodawców, a także do Platformy, do koalicji. Dlaczego w taki zupełnie 

bezrozumny i bezrefleksyjny sposób chcecie zagłosować za odrzuceniem projektu, który dotyka 

bardzo ważnych aspektów życia naszych dzieci, a de facto przekłada się na przyszłość naszego 

kraju? Warto by w wypadku tych kwestii, o których jest mowa w projekcie, pójść nawet o krok dalej, 

ponieważ niedopuszczalne jest, że po tylu latach rządów Platformy i PSL nadal w kilkuset szkołach 

brakuje ciepłej wody,1,5 tys. szkół nie ma sali gimnastycznej, lekcje katechezy są ważniejsze od 



informatyki czy matematyki. Niedługo w szkołach znowu trzy dni nie będą poświęcone na edukację, 

tylko na indoktrynację, bo będą odbywały się msze i rekolekcje. (Dzwonek) W związku z tym mam 

pytanie do pani premier, ale także do wnioskodawców... 

 

Marszałek: 

Panie pośle, czas się skończył. 

 

Poseł Armand Kamil Ryfiński: 

...czy nie powinni się nad tym zastanowić, bo 1,5 mld zł idzie na katechezę, a za te pieniądze w każdej 

szkole, nie tylko w podstawówce, w gimnazjum... 

 

Marszałek:  

Panie pośle, czas... 

 

Poseł Armand Kamil Ryfiński: 

...ale też w szkole średniej dzieci i młodzież mogłyby mieć wszystkie książki za darmo, a także 

otrzymać zdrowy i ciepły posiłek.  

Dziękuję. (Głos z sali: Spadaj!) 

 

Marszałek: 

Dziękuję bardzo. 

Ponieważ padły pytania do przedstawicielki Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej, pani Karolina 

Elbanowska ma prawo do udzielenia odpowiedzi. (Oklaski) Proszę bardzo.  

 

Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Karolina Elbanowska: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier!  

Bardzo żałuję, że wczoraj, w czasie debaty sejmowej w tych ławach po stronie koalicji rządowej było 

dosłownie kilka osób. Wczoraj, w czasie debaty nie było tutaj pani premier, nie było pani minister. 

 

(Poseł Magdalena Kochan: Straszne.) (Poseł Stefan Niesiołowski: Mamy ważniejsze sprawy.) 

 

Nikt z państwa strony nie słuchał argumentów blisko 300 tys. obywateli. Pani premier, bardzo się 

cieszę, że dzisiaj mogę tutaj panią widzieć i do pani mówić. Dzisiaj w „Rzeczpospolitej” ukazał się list 

otwarty, który napisałam do pani w imieniu setek tysięcy matek, które proszą dzisiaj panią nie o 

odwrócenie reformy, nie o wycofanie się z niej, tylko o jedną małą rzecz, o jeden mały kompromis – 

bardzo prosimy o to, by dano nam wolny wybór (Oklaski),jakiego mogą dokonać na przykład rodzice 

sześciolatków z rocznika 2009, którzy mieszkają po lewej stronie naszej granicy, w Niemczech, na 

terenie Westfalii, w Hesji, w Hamburgu. Ich 5-letnie dzieci nie są zmuszane do obowiązkowej edukacji 

szkolnej. 

 



Pani premier, pani jest pediatrą, tyle razy mówiła pani o takim wyjściu do zwykłych ludzi. My naprawdę 

bardzo panią prosimy,  to nie jest żadna polityczna walka, naprawdę chyba udowodniliśmy tow ciągu 

ostatnich 7 lat, że walczymy o nasze dzieci. (Oklaski) Przez ostatnie 7 lat nie interesujemy się tak 

naprawdę polityką, tylko walczymy o nasze dzieci. 

 

(Poruszenie na sali)(Poseł Stefan Niesiołowski: Nie kłam.) 

 

Pani premier, proszę panią dzisiaj jako pierwszą premier od wielu lat, pierwszą premier kobietę, w 

przeddzień, można by powiedzieć,  Dnia Kobiet: proszę uszanować nas, matki. Naprawdę chcemy 

tylko i wyłącznie móc spokojnie pracować i być spokojne o nasze dzieci, że w szkołach nie spotyka je 

agresja ze strony gimnazjalistów, że po szkole będziemy mogły spokojnie przebywać z naszymi 

dziećmi, odpoczywać z nimi, a nie nadrabiać zaległości, jakie będą miały w stosunku do 

siedmiolatków.  

 

Marszałek: 

Proszę o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania. 

 

(Poseł Antoni Macierewicz: Właśnie to robi.) 

 

Przedstawicielka Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Karolina Elbanowska: 

Sekundę. (Poruszenie na sali) (Głos z sali: Proszę nie przeszkadzać.) Przecież pani wie, jak duża 

różnica jest między dzieckiem 5-letnim, które ma 5 lat i 8 miesięcy, a dzieckiem 7-letnim. To cała 

epoka. Przecież pani to wie. Pani premier, nie ma sensu dłużej debatować. Po prostu bardzo panią 

proszę, jak kobieta kobietę: dajcie nam wolny wybór w sprawie edukacji naszych dzieci. Tylko tyle i aż 

tyle. (Oklaski)  

 

Marszałek: 

Dziękuję bardzo. Głosujemy. 

Kto z pań i panów posłów... (Poruszenie na sali) 

W imieniu Rady Ministrów głos zabierze pani minister edukacji.  

Proszę bardzo 

 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Premier!  

Po pierwsze, chciałabym powiedzieć tak. Kieruje państwem koniunkturalizm. (Poruszenie na sali)  

Przypomnę państwu, że w roku 2005 w programie PiS było zapisane wprost, że jesteście państwo 

zwolennikami tego, żeby sześciolatki poszły do szkoły. (Oklaski) Było to w czasach, kiedy szkoły były 

w znacznie trudniejszej sytuacji, były gorzej przygotowane niż teraz, po tych 10 latach. To jest 

pierwsza rzecz. (Gwar na sali)  



Druga. Wczoraj w czasie debaty kilkakrotnie stawiano mi zarzut, że mam dzieci w prywatnej szkole, w 

szkole niepublicznej. Proszę państwa, czasem można zginąć od miecza, którym się wojuje. Tak się 

składa, że jest to dokładnie ta sama szkoła, do której aspirowali... 

 

(Głos z sali: My nie jesteśmy przeciwko prywatnym szkołom.) 

Wiem przynajmniej o kilku przypadkach bliskich osób z państwa partii, którzy zdawali egzaminy 

dokładnie do tej samej szkoły. (Poruszenie na sali) Naprawdę można zginąć od miecza, którym się 

wojuje. 

(Głos z sali: Następny, do rzeczy.) 

Po drugie, mam takie przeświadczenie... (Gwarna sali)  

 

Marszałek: 

Proszę o spokój na sali. 

 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska: 

...że powinnam mieć obrońcę przynajmniej w osobie pani Marii Nowak, która przez wiele lat była 

dyrektorką szkoły niepublicznej.  Rozumiem, że pani jest po mojej stronie. (Wesołość na sali) Po 

trzecie, wśród niepublicznych szkół są również szkoły katolickie.  Sprawdziłam dzisiaj i powiem 

państwu tak: w renomowanej szkole katolickiej czesne jest o ponad 200 zł wyższe niż w szkole,  

do której – co mi państwo zarzucacie – chodzą moje dzieci. (Gwar na sali) Naprawdę warto czasem z 

pokorą uznać, że szkolnictwo niepubliczne, szkoły społeczne, o które walczyła „Solidarność”, mają 

równe prawo do funkcjonowania w polskiej edukacji. (Oklaski) 

 

(Poseł Marek Suski: Proszę odpowiedzieć na pytanie.) 

 

Po czwarte, przy okazji wczorajszej debaty pojawiła się sprawa elementarza, która strasznie państwa 

boli. Bylibyście państwo...  (Gwar na sali)  

 

Marszałek: 

Proszę o spokój na sali. 

 

Minister Edukacji Narodowej Joanna Kluzik-Rostkowska: 

 

Bylibyście państwo znacznie bardziej wiarygodni, gdybyście równie ochoczo krytykowali wydawnictwa 

komercyjne, które przez wiele lat były na polskim rynku. Ponieważ zarzut wobec elementarza pojawił 

się również z lewej strony, powiem tak: kilka dni temu w jednej z gazet ogólnopolskich ukazał się tekst, 

który miał być przedstawieniem wyników badań na temat tego, co nauczyciele sądzą o elementarzu, 

który przygotowaliśmy. Zabrakło w tym artykule jednej bardzo ważnej rzeczy. Było tak: firma 

badawcza wysłała ankiety do 18 tys. nauczycieli. Odpowiedziało na nie 9%. Pozostałe 90% nie 

wyraziło żadnej opinii na temat tego.. (Głosy z sali:91.) 91% nie wyraziło opinii. W związku z tym 



możemy mówić wyłącznie o sytuacji, że 9% osób, które dobrowolnie odpowiedziało, wyraziło zdanie 

na temat tego podręcznika. Zapytałam dziennikarza, który pisał ten tekst, kto zapłacił za te badania. 

Okazało się, że nikt, że one były za darmo. A więc powiem tyle: wartość tych badań jest dokładnie 

taka, jaki był koszt tych badań, czyli po prostu zerowa. (Oklaski)  

 

Czy ten podręcznik podoba się wszystkim nauczycielom? Na pewno nie. Natomiast bardzo proszę: 

kiedy państwo będziecie używać tych argumentów, pamiętajcie, na jakiej próbie były przeprowadzane 

te badania. To jest następna rzecz. Ja abstrahuję od intencji osób, które przygotowały ten projekt 

ustawy, ale pytam państwa, czy na pewno jesteście zwolennikami tego, żeby to, co stało się bezpłatne 

dla rodziców przedszkolaków, znowu stało się płatne. Nie wiem, jaka jest intencja takiej propozycji, 

natomiast uważam, spodziewam się po Prawie i Sprawiedliwości, że raczej będzie za tym, żeby to, co 

stało się darmowe, było darmowe, a nie znowu stało się płatne. (Oklaski) 

 

Na temat obecności sześciolatków w szkole rozmawiamy po raz trzeci. Powiem państwu, że jestem 

w znacznie wygodniejszej sytuacji, niż kiedy rozmawiałam z wami rok temu, ponieważ, po pierwsze, 

zmieniliśmy przepisy, które dają rodzicom znacznie większą swobodę niż wcześniej, po drugie, sami 

państwo wiecie,  że było bardzo wiele sytuacji, że rodzice, którzy chcieli odroczyć pójście dziecka do 

szkoły, szli do poradni i dostawali taki dokument. Efekt jest taki, że z 50% tego rocznika w I klasie 

mamy 45%. Tylko 5% osób de facto powiedziało: nie. To znaczy część osób zrezygnowała, przeniosła 

dziecko na następny rok, ale poszła również całkiem spora grupa z drugiej części roku. A więc te 

wszystkie wasze wyobrażenia o tym, jakie to straszne, jak to dzieci są nieprzygotowane, to nieprawda.  

 

Były również przeprowadzane badania. Pytaliśmy rodziców, którzy mają dzisiaj dzieci w II klasie, czy 

powtórzyliby tę decyzję i jeszcze raz zdecydowali się na posłanie dziecka w wieku 6 lat. Zdecydowana 

większość powiedziała: tak. Jeżeli są jakieś szkoły, o których państwo mówicie, że... Rok temu na 

stronie internetowej MEN-u zamieściliśmy mapę i jest na niej zaznaczona każda podstawówka w 

Polsce, każda. Jeśli więc państwo mówicie o jakiejś szkole, że jest nieprzygotowana, to proszę wejść 

na tę mapę. Ja oczekuję konkretów. Jest cały mechanizm zgłaszania pewnych nieprawidłowości, jeśli 

one mają miejsce. Każda podstawówka w Polsce jest tam uwzględniona, razem z opinią dyrektora, 

rady rodziców, wizytatora. Każdy rodzic, który miał wątpliwości, mógł do nas napisać. Mamy infolinię w 

tej sprawie. Tak że naprawdę tworzycie tutaj jakieś sztuczne zagrożenie i równoległy świat. Dziękuję 

bardzo. (Oklaski) 

 

Marszałek: 

Konwent Seniorów nie ma w tej sprawie mocy sprawczej. 

Rozumiem, że w trybie sprostowania zgłaszają się państwo posłowie Sławomir Kłosowski  

(Poruszenie na sali) w imieniu klubu PiS i niezrzeszona pani poseł Dorota Marzena Wróbel. 

 

Na tym listę zamykam. Proszę bardzo. 

 



(Poseł Sławomir Kłosowski: Listę wniosków formalnych?) 

 

Listę zadających pytania. 

 

(Poseł Sławomir Kłosowski: Myślałem, że pan marszałek zamknął listę wniosków formalnych.) 

 

Tak, zamykam listę pytających w imieniu klubu PiS. 

 

Poseł Sławomir Kłosowski, proszę. 

 

Poseł Sławomir Kłosowski: 

Panie Marszałku! W imieniu Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość składam wniosek o 

przerwę  i zwołanie Konwentu Seniorów, aby pani minister Kluzik-Rostkowska miała możliwość 

zapoznać się z programem Prawa i Sprawiedliwości z 2005 r. (Oklaski) Otóż proszę państwa, 

rozumiem, że rząd, Platforma Obywatelska, pani minister przyjmują starą zasadę kłamstwa 

powtarzanego po tysiąckroć, które może, a nuż, stanie się prawdą. 

 

(Poseł Stefan Niesiołowski: To nie jest wniosek formalny.) 

 

Pani minister, odsyłam do programu.My w tym programie twierdziliśmy jednoznacznie i dobitnie, że 

obniżenie wieku szkolnego jest możliwe tylko i wyłącznie za zgodą i po deklaracjach rodziców. ( 

Oklaski) I powinno być poprzedzone bardzo dobrym przygotowaniem przedszkoli, bardzo dobrym 

przygotowaniem szkół podstawowych do tego, aby te szkoły mogły przyjąć dzieci 6-letnie. Państwo 

przeznaczyliście na przygotowanie szkół w sytuacji obniżenia wieku szkolnego śmieszną kwotę 40 

mln zł, która później i tak była zmniejszana. Pani minister Hall wówczas  wydawała takie poradniki dla 

rodziców i nauczycieli, dla dyrektorów szkół. W tych poradnikach, uwaga, było zapisane, w jaki sposób 

mobilizować rodziców – murarzy, malarzy, architektów, żeby własnym sumptem zmieniali szkoły, 

dostosowali te szkoły... 

 

Marszałek: 

Panie pośle, to nie jest uzasadnienie wniosku formalnego. 

 

Poseł Sławomir Kłosowski: 

Panie marszałku, proszę mi nie przerywać. (Poruszenie na sali) Ażeby własnym sumptem 

dostosowywali te... 

 

Marszałek: 

 

Dziękuję bardzo. 

 



Poseł Sławomir Kłosowski: 

...obiekty szkolne do potrzeb sześciolatków. To jest po prostu groteska, to jest kuriozum. 

Kończąc już, powiem tak. To, co tutaj w swoim wystąpieniu, nie mając wczoraj odwagi albo czasu na 

udział w debacie, powiedziała pani minister Kluzik-Rostkowska, przekonuje mnie i utwierdza w 

przekonaniu, że rząd i pani minister (Dzwonek) traktują sprawę obniżenia wieku szkolnego dalej w 

kategorii polityki i PR. Ani słowem... 

 

Marszałek: 

 

Dziękuję bardzo, panie pośle. Czas się skończył. 

 

Poseł Sławomir Kłosowski: 

...nie odniosła się pani do tego, o czym mówiła przedstawicielka wnioskodawców... (Oklaski) 

 

Marszałek: 

Panie pośle, pański czas się skończył. Proszę do mnie. Panie pośle, przypominam panu o brzmieniu 

art.184 ust. 2 regulaminu Sejmu. Wnioski formalne mogą dotyczyć wyłącznie spraw będących 

przedmiotem porządku dziennego i przebiegu posiedzenia. Przypominam też o tym pani 

poseł.Jeszcze nie udzieliłem pani głosu. Panie pośle, nie mogę przyjąć pańskiego wniosku 

formalnego, bo Konwent Seniorów nie jest uprawniony do interpretowania sporów pomiędzy byłymi i 

obecnymi członkami Prawa i Sprawiedliwości co do państwa programu wyborczego. 

Dziękuję bardzo. 

 

Udzielam głosu pani poseł Wróbel. 

 

Poseł Marzena Dorota Wróbel: 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Również wnoszę przerwę i zwołanie Konwentu Seniorów i proszę, 

żeby pan marszałek wytłumaczył się, dlaczego dopuścił do wypowiedzi pani minister, która mówiła, 

mimo iż nikt jej dzisiaj nie zadawał żadnych pytań.(Poruszenie na sali) Pani minister odnosiła się de 

facto do wczorajszej debaty, a jej obowiązkiem byłonbyć, uczestniczyć w niej. Ja, szczerze 

powiedziawszy, nie żałuję, że pani minister nie było, bo przynajmniej z panią wiceminister byłam w 

stanie rozmawiać w tym samym metajęzyku, którego pani minister kompletnie nie rozumie, takie 

wrażenie odnoszę oddłuższego czasu. 

 

Pani Minister! Podstawowa kompetencja, która jest sprawdzana także na maturze, to jest umiejętność 

czytania ze zrozumieniem i mówienia na temat. (Oklaski) Mam wrażenie, że pani minister dzisiaj 

niezaprezentowała tej kompetencji. Pani minister, proszę odpowiedzieć, jeśli już dzisiaj zabierała pani 

głos, dlaczego jest tak, że w najbogatszych polskich gminach małe, 5-, 6-letnie dzieci uczestniczą w 

zajęciach zmianowych? Dlaczego jest tak, że pięcio-, sześciolatki o godz. 6.30 muszą wychodzić z 



domu, aby zdążyć na autobus, który zawiezie je do szkoły? Dlaczego jest tak, że w najbogatszej 

polskiej gminie zajęcia dla sześciolatków rozpoczynają się o godz. 13? 

 

Marszałek: 

 

Pani poseł, pani czas mija. 

 

Poseł Marzena Dorota Wróbel: 

Proszę mi to wytłumaczyć… 

 

Marszałek: 

To nie jest uzasadnienie wniosku formalnego. 

 

Poseł Marzena Dorota Wróbel: 

Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego podstawa programowa została tak skonstruowana, że rodzice dzieci 

6-letnich przez dwie godziny muszą z nimi później odrabiać lekcje. 

 

Marszałek: 

Dziękujemy, pani poseł. 

 

Poseł Marzena Dorota Wróbel: 

Proszę się do tego odnieść (Dzwonek), nie opowiadać dyrdymałów. (Oklaski) 

 

Marszałek: 

Dziękuję. 

Przywołuję panią do porządku. 

 

(Poseł Rafał Grupiński: Wniosek.) 

 

Pan przewodniczący w jakim trybie? 

 

(Poseł Rafał Grupiński: Wniosek formalny.) 

 

Proszę bardzo, w imieniu klubu Platformy Obywatelskiej. Dla Klubu Parlamentarnego Prawo i 

Sprawiedliwość zamknąłem listę, bo wyczerpaliście swój limit. 

Proszę bardzo. 

 

Poseł Rafał Grupiński: 

 

Panie Marszałku! Pani Premier! Wysoka Izbo! 



Mam wniosek formalny o... (Głos z sali: Przerwę?) 

 

Może się państwu nie spodoba ten wniosek formalny, bo to jest wniosek formalny o to, żebyście 

państwo zrobili przerwę dla swojego klubu. (Głosy z sali: Ooo...)Na waszej stronie internetowej... 

(Poruszenie na sali) ...na państwa stronie internetowej jest program Prawa i Sprawiedliwości z 2005 r. 

Pan poseł Girzyński odszedł z PiS-u, może tego nie pamiętać i wprowadza nas wszystkich w błąd... 

(Poseł Jerzy Fedorowicz: To jest wspaniałe.) ...na str. 99 pod takim tytułem „Struktura oświaty, 

program PiS. Dobra edukacja kluczem do sukcesu”, jest taki rozdział w państwa programie,  

napisano tak: Prawo i Sprawiedliwość uważa za zasadne obniżenie wieku rozpoczynania szkoły 

podstawowej – od 6. roku życia. (Oklaski) (Głos z sali: Brawo!) Jednocześnie opowiadamy się za 

pozostawieniem dotychczasowej struktury szkolnej: sześcioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego 

gimnazjum oraz trzyletniego liceum.  

 

(Oklaski) (Głos z sali:Brawo, brawo! Kto tu zmienia poglądy i jest koniunkturalny?) (Gwar na sali) (Głos 

z sali: Do tej pory mieliśmy do czynienia z kłamstwem.) 

 

Marszałek: 

Szach mat. (Wesołość na sali, oklaski) 

Głosujemy. 

 

Kto z pań i panów posłów jest za przyjęciem wniosku o odrzucenie w pierwszym czytaniu 

obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, 

druk nr 3177,zechce podnieść rękę i nacisnąć przycisk. 

 

Kto jest przeciw? 

 

Kto się wstrzymał? 

 

Głosowało 431 posłów. Za – 233, przeciw – 192, 

wstrzymało się 6. 

 

Stwierdzam, że Sejm wniosek przyjął. 

 

 

[…] 

 

 

 

 

  


