
Sprawozdanie Stenograficzne

z 39. posiedzenia  Sejmu  Rzeczypospolitej  Polskiej

w dniu 7 kwietnia 2017 r.

(trzeci dzień obrad)

[Wybrane fragmenty wystąpień, odnoszące się do obszaru edukacji]

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 27. porządku dziennego: Wniosek o wyrażenie wotum 

nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez prezes Rady Ministrów panią Beatę Szydło i 

wybranie pana Grzegorza Schetyny na prezesa Rady Ministrów (druk nr 1436).

(Wesołość na sali, oklaski)

Proszę o zabranie głosu pana posła Grzegorza Schetynę w celu uzasadnienia wniosku. (Oklaski) 

Poseł Grzegorz Schetyna (PO):

[...] Jakie są symbole waszych rządów, tego 1,5 roku? Co zrobiliście? To tak, żeby wam 

powiedzieć i opisać, pokazać. [...]  Zdemolowaliście system prawny oparty na konstytucji. 

Podeptaliście ją wielokrotnie, podobnie jak Trybunał Konstytucyjny, prokuraturę i niezależne sądy. 

Stworzyliście instytucje Misiewiczów. Misiepisie. (Oklaski) [...]Wycinanie milionów drzew na szkodę

przyszłych pokoleń. Chaos w szkolnictwie i ograniczanie wolności w kulturze. Upartyjnienie 

mediów publicznych, które miały służyć obiektywnej informacji, a służą wam do walki z opozycją. 

Wreszcie demontaż armii, zdemolowanie armii i upadek polityki zagranicznej. To jest osiągnięcie 

1,5 roku waszych rządów.[...]

Obiecuję tu dzisiaj, że zrobimy wszystko przez te następne 2,5 roku do wyborów, by powstrzymać 

wasze kolejne szaleństwa, które przygotowujecie. Zakaz handlu w niedziele, ruina polskiej szkoły...

(Poseł  Dominik  Tarczyński:  Do  „Wprost”  nie wchodźcie.)

...pseudoreforma,  likwidacja  7  tys.  gimnazjów, likwidacja niezawisłości sądów i wprowadzenie 

politycznego  nadzoru.  Będziemy  bronić  niezależności Polski i Polaków...

(Poseł Dominik Tarczyński: We „Wprost”?)



...codziennie będziemy to robić. (Oklaski) [...]

Po pierwsze, co zrobimy po wygranych  wyborach?  Przywrócimy  rządy  Konstytucji 

Rzeczypospolitej. (Oklaski)

(Poseł Dominik Tarczyński (PiS): Zlikwidujemy CBA.)

Tak, konstytucja Rzeczypospolitej znowu będzie ustawą zasadniczą. Przygotujemy akt odnowy 

demokracji, akt restytucji konstytucji. Jedną dużą ustawą znowelizujemy kilkadziesiąt szczególnie 

szkodliwych  ustaw, które wprowadziliście (Oklaski), ustaw, które naruszały  konstytucję, 

demokratyczny  porządek państwa  prawa,  równowagę  trójpodziału  władzy. 

Przywrócimy znaczenie konstytucyjne i niezależność takich instytucji jak Trybunał Konstytucyjny, 

Narodowy Bank Polski, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, prokuratura i KRS. Zwiększymy 

kompetencje rzecznika praw obywatelskich. Zrobimy to. (Oklaski)[...]

Zlikwidujemy urzędy wojewódzkie, żeby nie było podwójnej administracji. (Oklaski) Przekażemy 

urzędy. Kompetencje wojewodów przekażemy do marszałków województw, do zarządów 

województw, które będą wybierane. (Oklaski) To będzie prawdziwa decentralizacja. Nie jesteście w

stanie sobie tego wyobrazić, ale tak może być. I to będzie dobra władza.[...]

Ale rodakom, Polkom i Polakom, chcę obiecać, że to się skończy.

(Poseł Marek Suski (PiS): No to kończ.)

(Głos z sali: Skończ.)

Grupę arogantów, amatorów odsuniemy od w ł a d z y. (Oklaski) 

Zrobimy to i wrócimy do serca Europy, wrócimy do europejskich decyzji. Będziemy wtedy 

wspólnie z Polakami naprawiać to, co zniszczyliście, to, co zdemolowaliście: polskie szkoły, polskie

szpitale, polskie wojsko i dyplomację...[...]

Poseł Jarosław Kaczyński (PiS):   -  ani słowa o edukacji

Poseł Sławomir Neumann (PO):

[...] Kłamstwo jest waszym znakiem firmowym.[...] Minister edukacji kłamie, że likwidacja 

gimnazjów polepszy jakość edukacji polskich dzieci...



(Głos z sali: To jest oczywiste.) 

...i da nauczycielom nowe miejsca pracy.

(Głos z sali: To jest prawda.) [...]

Poseł Paweł Kukiz:  ani słowa o edukacji

Poseł Ryszard Petru (Nowoczesna):

Niszczycie polską edukację, całkowicie lekceważąc głos tych, którzy mają największe prawo, aby 

wypowiadać się na jej temat, czyli nauczycieli, rodziców, uczniów. Strajk nauczycieli jest bolesnym 

dowodem waszej totalnej ignorancji.[...] Ale wasze szaleństwo można powstrzymać i zrobimy to[...]

Trzeba dostosować system edukacji do potrzeb rynku pracy po to, żeby absolwenci mogli 

znajdować dobrą pracę za dobre wynagrodzenie. Trzeba przestrzegać rozdziału państwa od 

Kościoła. (Oklaski) [...]

Poseł Władysław Kosiniak-Kamysz (PSL):

Kolejna niezwykle ważna sprawa to edukacja, wychowanie naszych dzieci, pseudoreforma, która 

karczuje 7 tys. najlepszych polskich szkół, najlepszych polskich gimnazjów. (Oklaski) 

W karczowaniu to wy jesteście dobrzy. Naprawdę w karczowaniu jesteście dobrzy, nie tylko szkół, 

później szpitali, a teraz każdego dnia drzew. Niszczycie budowaną przez wspólnoty samorządowe 

szkołę polską i skłócacie środowisko nauczycielskie. Tutaj odsłania się wasza wizja i wasz sposób 

na rządzenie państwem. To jest iluzja, to jest kłamstwo, które ma zachwycać. Tak mówicie, jeżeli 

chodzi o polską szkołę: Zmienimy tabliczki, to dzieci będą grzeczniejsze i lepiej wykształcone. To 

jest właśnie ta iluzja, kłamstwo, które ma zachwycać. Już nikt się na to nie nabierze.[...]

Prezes Rady Ministrów Beata Szydło:



W kampanii wyborczej Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło ambitny program dla Polaków. 

Powiedzieliśmy, że potrzebna jest dobra zmiana. Powiedzieliśmy: praca, nie puste obietnice. 

Powiedzieliśmy: nie bójmy się, trzeba mierzyć wysoko, damy radę. 

Przez te 1,5 roku pokazaliśmy, że to nie były tylko słowa. To są przede wszystkim czyny. 

Zmieniamy Polskę na lepsze. Wykonaliśmy zobowiązania wyborcze. Przez ten krótki czas 

zrobiliśmy dla Polaków więcej niż wy przez dwie kadencje.[...] 

Chciałabym też szczegółowo powiedzieć o dwóch obszarach, w których podejmujemy reformy. To 

służba zdrowia i edukacja. 

(Poseł Ewa Kopacz (PO): To może o tym już nie.)

Muszę o tym dzisiaj powiedzieć, ponieważ kłamiecie bez przerwy i robicie chaos w tych sprawach, 

więc chcę jasno wyjaśnić, na czym te dwie reformy będą polegały. Dzisiaj dużo krzyczycie 

państwo, zwracam się  właśnie  do  polityków  przede  wszystkim  PO, o edukacji i 

podejmowanych przez nas zmianach. 

A prawda jest taka, że Platforma Obywatelska dla edukacji nie zrobiła nic. Jedynym waszym 

osiągnięciem było odebranie rodzicom głosu, prawa do decydowania o edukacji ich dzieci. 

Chcieliście na siłę zmusić rodziców do posyłania ich maluchów do często nieprzygotowanych 

szkół. W swym uporze byliście aroganccy i głusi na argumenty. Nie chcieliście słyszeć racji ani 

rodziców, ani nauczycieli. Zignorowaliście te głosy. Prawo i Sprawiedliwość powiedziało, że 

obywateli będzie słuchać...

(Głos z sali Ooo...)...i tak właśnie się dzieje. 

(Poseł Krystyna Pawłowicz (PiS): Tak jest.)

Wprowadzane przez nas zmiany w edukacji są wynikiem właśnie rozmowy z Polakami.

(Głos z sali: Chaos w szkole.)

To setki rozmów z rodzicami, nauczycielami wskazały nam kierunki, w jakich należą polską szkołę 

zmienić.

(Poseł Krystyna Szumilas (PO): Dlatego strajkują.)



My w przeciwieństwie do was szanujemy zdanie obywateli, dlatego zmieniliśmy narzucony przez 

PO przymus w sprawie sześcioatków na wolny wybór rodziców.

(Poseł Krystyna Szumilas: Kto poszedł do strajkujących nauczycieli?)

Dzisiaj, w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości, to rodzice decydują, kiedy ich dzieci idą do 

szkoły. (Oklaski) 

Kolejnym etapem jest zmiana w systemie kształcenia,  czyli  kompleksowy  program  „Dobra 

szkoła”, który minister edukacji realizuje po konsultacjach ze środowiskami zarówno rodziców, jak i

pedagogów.  Ostatnie  protesty  zorganizowane  przez współpracujący z Platformą ZNP, w których 

wzięło udział zaledwie 11% szkół, pokazały jasno: program jest dobrze odbierany.

(Głos z sali: Straszycie nauczycieli, niegodne.)

Natomiast – i to chcę jeszcze raz powiedzieć – wciąganie dzieci w spór polityczny uważam za 

skrajnie nieodpowiedzialne, a wy to robicie. (Oklaski) Jednak  edukacja  to  nie  tylko  reforma,  

którą wdrażamy, to również działania, które mają dać polskiej  szkole  nowe  możliwości  i  

perspektywy.  Wy o tym obszarze zapomnieliście na długie lata, stąd skala zaniedbań i straconych 

szans polskiej edukacji. Dziś to się zmienia. 

Czas naszych rządów to m.in. dokonana pierwszy raz od roku 2012 r. waloryzacja wynagrodzeń. 

Przez ostatnie 3 lata swoich rządów nie zrobiliście nic, by dokonać pozytywnej korekty 

wynagrodzeń nauczycielskich. My wprowadziliśmy waloryzację wynagrodzeń w wysokości 1,3% w 

roku 2017, zwiększyliśmy środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli. W roku 2017 środki

przeznaczone na en cel muszą wynosić 1% funduszu wynagrodzeń nauczycieli. Zlikwidowaliśmy 

godziny karciane – to jeden z postulatów podnoszony bardzo często przez 

nauczycieli i zapowiedziany w moim exposé.

(Głos z sali: Kłamstwo.)

Od 1 września 2016 r. nauczyciele nie muszą pracować za darmo w ramach tzw. godzin 

karcianych. 

Wprowadziliśmy weto kuratora oświaty w sprawie likwidacji publicznych szkół prowadzonych przez

jednostki samorządu terytorialnego. Teraz samorząd będzie musiał dysponować zgodą kuratora, 

by zamknąć szkołę. Wy przez lata ignorowaliście ten problem, pozwalając na to, żeby szkoły w 

Polsce były zamykane. 



Uszczelniliśmy system dotowania szkół i innych  placówek  dydaktycznych.  To  racjonalizacja 

podstawy programowej dla najmłodszych. Wprowadzone zostały ważne ułatwienia dla uczniów i 

absolwentów. Absolwenci mają możliwość wglądu do swoich prac egzaminacyjnych, a uczniowie 

uzyskali możliwość odwoływania się od decyzji okręgowej komisji egzaminacyjnej w sprawie 

wyników egzaminów maturalnych. 

Jak widać, w samej edukacji przez rok usprawniliśmy i naprawiliśmy więcej niż wy przez 8 lat. 

(Poruszenie na sali)

(Poseł Urszula Augustyn (PO): Wprowadziliście chaos.)

(Poseł Krystyna Szumilas: Chaos.)

Mówię o tym, co zrobiliśmy w polskiej edukacji, bo trudno jest odnieść się do zarzutów w tej 

sprawie przedstawionych w waszym wniosku. Trudność ta polega na absurdalności waszych tez. 

Chcę przytoczyć tylko jeden z tych zarzutów, co obrazuje idealnie, że wy nie macie pojęcia, o czym

mówicie. W swoim wniosku stwierdzacie, że wygaszenie gimnazjów spowoduje zniweczenie 140 

mld zł przeznaczonych do tej pory na infrastrukturę gimnazjalną. Przecież to jest zupełna 

ignorancja. Chcę was poinformować, że budynki gimnazjów nie znikną, nie przepadną inwestycje. 

Te budynki będą wykorzystywane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe...

(Poseł Krystyna Szumilas: Szczególnie te zlikwidowane gimnazja.)

...nawet w przypadkach, gdy budynek wygaszany, gimnazjum, nie będzie już służył celom 

oświatowym...

(Poseł Krystyna Szumilas: A daliście pieniądze?)

...pozostanie on własnością samorządu. Taki właśnie  poziom  mają  wasze  zarzuty,  które  

zawarliście w waszym wniosku na zasadzie kopiuj-wklej. (Oklaski) […]
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