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Wicemarszałkini i posłanka na Sejm RP VII kadencji, obrończyni praw
człowieka, filolożka klasyczna, nauczycielka, wieloletnia działaczka
społeczna, aktywistka i liderka organizacji pozarządowych, ekspertka w
zakresie praw człowieka, publicystka, laureatka wielu prestiżowych
nagród, w tym Tęczowego Lauru, Okularów Równości oraz nagrody
słynnej nowojorskiej szkoły New School for Social Research przyznajej
za działalność społeczną, w 1994 roku wybrana Kobietą Europy.

Drogie Wyborczynie i Drodzy Wyborcy,
Ponieważ VII kadencja Sejmu dobiega końca, chcę Państwu przybliżyć
swoją aktywność parlamentarną. Dostałam się do Sejmu w 2011 roku,
a moim hasłem wyborczym było „Po pierwsze postęp”, którym kieruję się
wykonując mandat poselski.
Każdego dnia zabiegam o nowoczesne i postępowe państwo, czyli takie,
w którym panuje pluralizm światopoglądów i pełna swoboda decydowania o swoim życiu. Przed wyborem na posłankę deklarowałam, że
w mojej parlamentarnej pracy szczególną uwagę poświęcę osobom, które
do tej pory nie były wystarczająco chronione i reprezentowane
w parlamencie. Chciałam, by Sejm był miejscem otwartym dla wszystkich obywatelek i obywateli i myślę, że w miarę swoich możliwości, udało
mi się tego dokonać.
W Sejmie zorganizowałam mnóstwo konferencji, debat, czy wysłuchań
obywatelskich. Uczestniczyłam w wielu demonstracjach, marszach

i protestach w obronie praw człowieka i praw zwierząt. Zorganizowałam
kilkadziesiąt konferencji prasowych, nagłaśniając ważne dla zwykłych
obywateli sprawy, o których również informowałam najważniejsze osoby
w państwie.
Dążąc do popularyzacji wizji nowoczesnego państwa, w którym wszyscy
mają równe szanse, wielokrotnie angażowałam się w ważne społecznie
sprawy, jak np. poprawa służby zdrowia czy edukacji, ale również
podejmowałam indywidualnych obywateli i obywatelki. Warszawa to nie
jedyna przestrzeń mojej działalności. Spotykałam się też z mieszkańcami
i mieszkankami m.in. Pomorza czy Śląska, ale również podwarszawskich
miejscowości, jak Piaseczno, Otwock czy Karczew. Wciąż jest wiele
problemów, które należy rozwiązać. Mam pomysły i plany polityczne jak
się z nimi zmierzyć. Równość i nowoczesność to najważniejszy fundament Polski XXI wieku.
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INTERWENCJE POSELSKIE
Jako posłanka spotykam się z ludźmi, którzy zgłaszają się do mnie
z rozmaitymi problemami. Staram się pomagać rozwiązywać te problemy, zadając konkretne pytania premierowi i ministrom.
Byłam jedną z pierwszych osób, które publicznie zwróciły uwagę na
potrzebę ratyfikacji przez polski rząd konwencji Rady Europy
o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet i w formie interpelacji
poselskiej zadałam premierowi pytanie, kiedy zamierza ratyfikować ten
niezwykle ważny dla kobiet akt prawny.

cywilnego;
• w sprawie niepodpisania przez Polskę Konwencji Rady Europy z dnia
11 maja 2011 r. w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec
kobiet i przemocy domowej;
• w sprawie niepodejmowania przez rząd RP kroków w związku
z wyrokiem skazującym byłą premier Ukrainy Julię Tymoszenko,
a także skandalicznym procesem i szykanami, jakim poddawana jest
w więzieniu;
• w sprawie regulacji prawnych istotnych dla funkcjonowania
społeczeństwa sieciowego w Polsce, w kontekście umowy handlowej
dotyczącej zwalczania obrotu towarami podrobionymi ACTA;

Od początku kadencji skierowałam do rządu następujące interpelacje
i zapytania poselskie:

• w sprawie wysokości i wartości udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego bonifikat dla kościołów i związków wyznaniowych
przy sprzedaży nieruchomości w latach 1998-2011;

• w sprawie zapewnienia nupturientom uroczystej formy ślubu

• w sprawie połączonego VII i VIII sprawozdania rządu RP z wykonania

postanowień Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie likwidacji
wszelkich form dyskryminacji kobiet (CEDAW) za lata 2002-2010;

• w sprawie zaopatrzenia chorych na hemofilię w czynniki krzepnięcia
oraz wyceny leczenia szpitalnego chorych na hemofilię;

• w sprawie wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie R.R. przeciwko Polsce;

• w sprawie projektu nowego kolejowego Dworca Zachodniego;

• w sprawie zagwarantowania rodzicom dzieci sześcioletnich realnegoprawa wyboru zerówki albo pierwszej klasy;
• w sprawie zobowiązań międzynarodowych rządu do opracowania
i wdrażania "Krajowego programu działań na rzecz kobiet";
• w sprawie ustawy o kierujących pojazdami;
• w sprawie pilnego uregulowania prawnego problematyki reprywatyzacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. gruntów warszawskich;
• w sprawie nieprzystąpienia przez Polskę do 12. protokołu dodatkowego do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności
zakazującego wszelkiej dyskryminacji;
• w sprawie postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw
orzekania o zdarzeniach medycznych;
• w sprawie obwodnicy Mińska Mazowieckiego;
• w sprawie łamania przez niektóre apteki i aptekarzy ustawy Prawo
farmaceutyczne i Kodeksu etyki aptekarza;
• w sprawie wdrożenia unijnej dyrektywy o leczeniu transgranicznym;
• w sprawie braku realizacji przez rząd zaleceń i rekomendacji Komitetów Praw Człowieka ONZ wynikających z Powszechnego Przeglądu
Okresowego Praw Człowieka;
• w sprawie uprawnień lokatorów nieruchomości, których dotyczy
postępowanie reprywatyzacyjne;
• w sprawie kompleksowej pomocy osobom wykluczonym tj. m.in.
upośledzonym społecznie, w szczególności uzależnionym od alkoholu,
bezdomnym, mającym problemy psychiczne;
• w sprawie uwzględnienia wyroku Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka z dnia 28 sierpnia 2012 r., Costa i Pavan przeciwko Włochom
(nr skargi 54270/10) w polskim ustawodawstwie oraz praktyce medycznej i administracyjnej;

• w sprawie tworzenia Regionalnych Centrów Nauki i Lokalnych
Centrów Nauki;
• w sprawie przeciwdziałania przemocy fizycznej, psychicznej
i seksualnej wobec dziewcząt;
• w sprawie sytuacji samotnych osób niepełnosprawnych;
• w sprawie skutków obowiązywania ustawy o planowaniu rodziny,
ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania
ciąży;
• w sprawie dyskryminacji kobiet na rynku pracy ze względu na płeć;
• w sprawie przyszłości Muzeum Kolejnictwa;
• w sprawie niezgodnych z prawem praktyk podczas rekolekcji wielkopostnych;
• w sprawie zastrzeżeń do Karty Praw Podstawowych;
• w sprawie przemocy na tle rasistowskim;
• w sprawie braku uregulowania prawnego kwestii opieki zdrowotnej
osób bezdomnych;
• w sprawie polityki przeciwpowodziowej w Polsce
• w sprawie polityki imigracyjnej;
• w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie przez administrację
publiczną;
• w sprawie przekraczania uprawnień przez niektórych funkcjonariuszy
Policji wobec osób zatrzymywanych;
• w sprawie ograniczonej dostępności i jakości świadczeń medycznych;
• w sprawie niedostatecznego nadzoru pedagogicznego przez kuratorów oświaty i związanego z tym obniżenia się poziomu kształcenia
w szkołach publicznych;
• w sprawie Protokołu dodatkowego do Konwencji o prawach dziecka;
• w sprawie Protokołu Fakultatywnego do Międzynarodowego Paktu

Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych;
• w sprawie nauki religii i etyki w publicznych szkołach;

i zatrudnionych na podstawie tzw. umów śmieciowych, tj. umowy
zlecenia lub umowy o dzieło;

• w sprawie potrzeby podjęcia pilnych działań w celu przedstawienia
przez rząd sposobów przeciwdziałania pedofilii na lekcjach religii
w szkołach;

• w sprawie naruszeń praw pacjenta, w szczególności praw reprodukcyjnych kobiet, w związku z odmowami wykonywania świadczeń zdrowotnych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej na podstawie tzw.
klauzuli sumienia zadekretowanej w art. 39 ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty;

• w sprawie potrzeby podjęcia pilnych działań w związku
z wybrykami chuligańskimi, jakie miały miejsce podczas obchodów
Narodowego Święta Niepodległości 11 listopada 2013 r.;

• w sprawie programów finansowanych przez NFZ umożliwiających
kobietom wykonanie bezpłatnych badań profilaktycznych, jak
mammografia czy USG piersi;

• w sprawie podjęcia pilnych działań w celu zaprzestania odbierania
rodzicom dzieci z powodu zbyt niskich dochodów i umieszczania ich w
rodzinach zastępczych;

• w sprawie ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym
i propozycji Ministerstwa Gospodarki dotyczących uregulowania renty
dożywotniej;

• w sprawie sytuacji Żydowskiego Instytutu Historycznego
i pojawiających się w ostatnim czasie informacji o planowanym
połączeniu ŻIH z powstałym niedawno Muzeum Historii Żydów
Polskich;

• w sprawie zmiany przepisów dotyczących dofinansowania edukacji
osób niepełnosprawnych;

• w sprawie nauki religii i etyki w publicznych przedszkolach;

• w sprawie sytuacji prawno-ekonomicznej Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe;
• w sprawie zmian w postępowaniu kwalifikacyjnym w stosunku do
kandydatów/kandydatek ubiegających się o przyjęcie do służby
w Policji;
• w sprawie finansowania badań naukowych z funduszy unijnych
w latach 2014-2020;
• w sprawie ujawnionych w prasie skandalicznych działań Policji wobec
ofiar gwałtu;
• w sprawie utworzenia nowej dyscypliny w wykazie dziedzin
i dyscyplin nauki obowiązujących w Polsce;
• w sprawie zablokowania Polsce przez Komisję Europejską płatności
na politykę przeciwpowodziową;
• w sprawie leczenia pacjentów onkologicznych, w tym także funkcjonowania warszawskiego Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie;
• w sprawie sytuacji kobiet w Polsce będących w wieku rozrodczym

• w sprawie szkodliwego hałasu lotniczego na terenie Bielan, Bemowa
i Żoliborza, wywołanego lotami komercyjnymi z lotniska Warszawa-Babice;
• w sprawie zasad utylizacji żywności przez branżę spożywczą;
• w sprawie połączenia kolejowego LK 202 obejmującego odcinek ze
Szczecina do Gdyni Chyloni.

ZAPYTANIA POSELSKIE
• w sprawie dołączenia deklaracji do dokumentów ratyfikacyjnych tzw.
Europejskiej Konwencji Bioetycznej;
• w sprawie interwencji Policji przy eksmisji osób nielegalnie zamieszkujących opuszczony budynek dawnej fabryki przy ul. Elbląskiej
w Warszawie;
• w sprawie zwolnienia dyscyplinarnego 64-letniej sekretarki zatrudnionej w Ministerstwie Zdrowia;
• w sprawie wykazu osób, które otrzymały odszkodowanie za przejęte
bezprawnie tzw. grunty warszawskie;
• w sprawie redukcji liczby etatów kapelanów w służbach mundurowych;
• w sprawie podpisania konwencji Rady Europy z dnia 11 maja 2011 r. o
zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
• w sprawie nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółdzielni mieszkaniowej;
• w sprawie potencjalnej strategii przejęcia przez spółkę PKP InterCity
SA majątku i załogi Taboru Szynowego Opole SA, będącego w stanie
upadłości likwidacyjnej;
• w sprawie nowych stref zabudowy mieszkaniowej na obszarze
Szczecińskiego Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" i obszaru
Natura 2000 Wzgórza Bukowe PLH320020.

PROJEKTY USTAW

ojcowskiego);
• projekt ustawy o edukacji seksualnej;

Choć Wicemarszałkowie Sejmu zwykle nie składają projektów ustaw, to
jednak zdecydowałam się prowadzić aktywną działalność ustawodawczą i składać projekty, które uważam za ważne. Angażuję się również w
prace nad projektami, które wnoszą dobre zmiany. Szczególnie bliskie
są mi sprawy kobiet i związane z nimi kwestie wymagające pilnego
uregulowania prawnego.
Moje projekty ustaw:

• projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy (zasada parytetu i
tzw. „suwaka”);

• projekt ustawy o świadomym rodzicielstwie;

• projekt ustawy zmieniającej ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby
i macierzyństwa;

• projekt ustawy o zmianie ustawy o pobieraniu, przechowywaniu
i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (in vitro);
• projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy (wydłużenie urlopu

• projekt ustawy dotyczący przeciwdziałania molestowaniu seksualnemu w pracy;
• projekt ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności;
• projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;

• poprawki do projektu ustawy do zmiany ustawy - Prawo łowieckie;
• poprawki do projektu ustawy o in vitro.

INTERWENCJE
• wniosek do NIK o kontrolę w sprawie legalności i celowości przyznania
oraz faktycznego sposobu wykorzystania środków unijnych, jakie
otrzymał Kościół Katolicki, instytucje katolickie i organizacje odwołujące się do nauki kościoła;
• interwencja u dyrektora szpitala w Lesku w sprawie wypowiedzenia
zmian warunków pracy kobietom z zespołu wyjazdowego w Pogotowiu
Ratunkowym w Lesku, gdzie istniało podejrzenie dyskryminacji ze
względu na płeć;
• interwencja u Komendanta Głównego Straży Granicznej
w sprawie sytuacji osadzonych cudzoziemców i cudzoziemek
w Ośrodkach Strzeżonych w Kętrzynie, Białymstoku, Białej Podlaskiej,
Przemyślu i Lesznowoli;
• wystąpienie do Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta
o udzielenie informacji i wyjaśnień dotyczących poważnych wątpliwości do działań i zasad postępowania prokuratury w sprawach dotyczących przemocy domowej, gdzie ze względu na bezpieczeństwo, życie
i zdrowie osób pokrzywdzonych, w tym dzieci, konieczna jest separacja
sprawców od ich ofiar;
• list do Premiera Donalda Tuska w bulwersującej sprawie dotyczącej
podległej Ministrowi Sprawiedliwości, Komisji Kodyfikacyjnej Prawa
Karnego dot. próby zaostrzenia prawa aborcyjnego;
• list do Ministra Zdrowia ws. Deklaracji wiary lekarzy;
• list do Ministra Spraw Zagranicznych ws. sytuacji Polaków
w Wielkiej Brytanii;
• list do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z pytaniem, jakie kroki
zamierza podjąć, by zapobiec powstrzymywaniu dostępu do gwarantowanych świadczeń medycznych kobietom;
• apel do Prezydenta o podpisanie Konwencja RE o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej;
• apel do Premier ws. podwyższenia progu dochodowego uprawniającego do świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego;

• apel do Premier ws. utworzenia międzyresortowego zespołu ds.
alimentacji;
• listy do Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości oraz
Prezydent Warszawy ws. tzw. rugów ze spółdzielni mieszkaniowych;
• apel do Ministry Edukacji Narodowej w sprawie wprowadzenia
3-punktowego planu, który zminimalizuje ryzyko i uchroni młodzież
przed czyhającymi na nich w okresie dojrzewania niebezpieczeństwami np. używaniem dopalaczy, alkoholu, podejmowaniem ryzykownych
zachowań seksualnych;
• apel do Prezydenta ws. dyskryminacji matek-przedsiębiorczyń;
- Pytanie do Premier Ewy Kopacz o sprzedaż tabletki „dzień po” bez
recepty w Polsce;
• pismo do prezesa NRA dot. stanowiska wydanego przez Prezydium
Naczelnej Rady Aptekarskiej w sprawie stosowania tabletek zawierających octan uliprystalu (ellaOne);
• list do Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Głównej Inspektor Pracy
oraz Pełnomocniczki Rządu do Spraw Równego Traktowania
w sprawie poważnego problemu społecznego jakim jest molestowanie
seksualne w pracy i pilnej potrzeby wprowadzenia środków zaradczych
w tej sprawie;
• do Ministra Zdrowia z apelem o przychylność wobec inicjatywy
Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię i o uznanie „Karty
chorego na hemofilię” za oficjalny dokument medyczny.

SPRAWY WARSZAWSKIE
Jako posłanka z Warszawy wielokrotnie interweniowałam w sprawach
Warszawiaków i Warszawianek, którzy prosili mnie o pomoc podczas
moich dyżurów poselskich oraz mailowo, a także reagowałam na
niepokojące informacje poruszane w warszawskich mediach. Pierwsza
moja interwencja dotyczyła działki przy ulicy Smoluchowskiego, którą
odkupiła Kuria Prowincjonalna Zgromadzenia Księży Św. Pawła „Barnabitów” od Gminy Warszawa - Mokotów. Teren został sprzedany za
symboliczną złotówkę, w zamian kupujący zobowiązał się przeznaczyć
go pod budowę szkoły podstawowej z obiektami towarzyszącymi i
przedszkola. Tymczasem do dnia dzisiejszego nie zbudowano szkoły.
Za to na w/w terenie znajduje się Centrum Kulturalne Ojców Barnabitów oraz ARS Medica Lecznica Ojców Barnabitów.
Interweniowałam także w sprawie:
• korków na ulicy Puławskiej;
• wylotówki z Warszawy, która trafiła w prywatne ręce (jest to odcinek
drogi wojewódzkiej);
• na prośbę rodziców zajęłam się problemem likwidacji stołówek
szkolnych;
• pisałam w sprawie Muzeum Techniki, któremu grozi zamknięcie;
• planowanego węzła betoniarskiego na Pradze;
• przedsiębiorców z przejścia podziemnego pod Dworcem Centralnym;
• nadzoru nad Związkiem Polskich Artystów Plastyków;
• w sprawie pasów jezdni przeznaczonych dla rowerów i autobusów;
• podjęłam również interwencję w sprawie zakazu wjazdu rowerem na
teren cmentarzy komunalnych;
• w sprawie byłego zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy, który uzyskał decyzję o zwrocie
nieruchomości zabranej na mocy dekretu Bieruta;
• w sprawie wywozu śmieci;
• w sprawie drzew w Ogrodzie Krasińskich;

• w sprawie Szpitala Dzieciątka Jezus;
• w sprawie wystawy "Bodies revealed";
• w sprawie teatru osób niepełnosprawnych;
• zwróciłam się do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz – Waltz
z apelem o wsparcie dla Stowarzyszenia Emmaus, które prowadzi sklep
charytatywny „Sklepowisko” na warszawskiej Pradze;
• wystosowałam list otwarty do Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz - Waltz w sprawie licytacji budynku przy ul. Wilczej 30, w którym
mieści się squat kolektywu „Syrena”.
Sprawą, która szczególnie mnie porusza, i której poświęciłam wiele
czasu, jest problem reprywatyzacji warszawskiej. Działania, które podjęłam w związku z sytuacją mieszkaniową w Warszawie to:
• interwencja poselska do Wojewody Mazowieckiego w sprawie budynku przy ul. Hożej 7 i naliczania opłat czynszowych;
• interpelacja poselska do Premiera Donalda Tuska w przedmiocie
pilnego uregulowania prawnego problematyki reprywatyzacyjnej ze
szczególnym uwzględnieniem tzw. gruntów warszawskich;
• interwencja poselska do pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz- Waltz w sprawie eksmisji pani Iwony Grabczan z kamienicy przy
ul. Hożej 1. W tej sprawie osobiście spotkałam się z panią Prezydent;
• interpelacja poselska do Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie
uprawnień lokatorów nieruchomości, których dotyczy postępowanie
reprywatyzacyjne;
• zapytanie poselskie do Ministra Skarbu Państwa w sprawie wykazu
osób, które otrzymały odszkodowanie za przejęte bezprawnie tzw.
grunty warszawskie;
• prośba pisemna do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich o podjęcie
interwencji w sprawie eksmisji pani Iwony Grabczan;
• interwencja poselska do pani Prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz w sprawie sytuacji mieszkaniowej rodziny z Warszawy;
• czynnie uczestniczyłam w pracach nad projektem ustawy zakazującej
eksmisji na bruk.

SPOTKANIA, KTÓRE ZORGANIZOWAŁAM

• wysłuchanie obywatelskie o świadomym rodzicielstwie, na którym
eksperci dzielili się doświadczeniami dotyczącymi stosowania obowiązującej ustawy antyaborcyjnej;

2011-2012 r.

• wysłuchanie obywatelskie „Więzienie za skręta? Skutki stosowania
polskiej ustawy narkotykowej”;

• debata w sprawie in vitro, która miała na celu przybliżenie kwestii
dyskryminacji dzieci poczętych metodą in vitro w niektórych środkach
masowego przekazu oraz analizę tego zjawiska pod kątem społecznym,
etycznym, medycznym i prawnym;
• debata „67” dotycząca zrównania zasad dotyczących wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn z udziałem premiera Donalda Tuska;
• 8 marca w Sejmie – debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet,
która toczyła się wokół dwóch głównych tematów: prawa, zdrowia,
polityki społecznej w kontekście płci oraz kwestii dotyczących parytetów;

• wysłuchanie obywatelskie „Kto się boi konwencji bioetycznej? Dlaczego pilnie trzeba ratyfikować konwencję bioetyczną?;
• konferencja nt. stereotypów gender w edukacji, prawie i przestrzeni
publicznej;
• spotkanie „Polki-nieobywatelki. Problemy i sytuacja imigrantek
w Polsce”;
• spotkanie „Los kobiet uchodźczyń. Problemy i sytuacja kobiet uchodźczyń w Polsce”;
• Spotkanie „Kobiety w Powstaniu Warszawskim”.

2013 r.
• wysłuchanie obywatelskie „Polki i Polacy w Wielkiej Brytanii”
o problemach brytyjskiej Polonii;
• wysłuchanie obywatelskie w sprawie implementacji w Polsce Dyrektywy o prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej;
• spotkanie „Kobiety Solidarności”;
• konferencja „Pomoc medyczna dla bezdomnych w ramach pomocy
humanitarnej”;
• konferencja w związku z interwencją jaką podjęłam w sprawie Fundacji „My Friends”, która wspiera osoby niewidome i niedowidzące. Fundację tę Burmistrz Dzielnicy Śródmieście chciał eksmitować
z wykorzystywanego przez nią lokalu;
• konferencja „Przeciw eksmisjom na bruk – zapowiedź złożenia projektu ustawy zakazującej eksmisji na bruk;
• konferencja z Matkami 1 kwartału w sprawie wprowadzenia poprawki
do projektu ustawy wydłużającej urlop rodzicielski tak, by objął on
wszystkich rodziców dzieci z rocznika 2013;
• spotkanie w ramach Szczytu Klimatycznego w tym udział
w konferencji „Japonia bez atomu? Społeczeństwo żąda zmiany –
lekcja dla Polski”;
• konferencję prasową, inaugurującą Społeczną akcję letnią: "Wakacje
w domu dziecka. Jak jest, a jak być powinno?";
• konferencja „Parytety w spółkach”;
• list do Premiera dot. postępowania Komisji Europejskiej przeciw
Polsce za brak uregulowania in vitro;
• spotkanie z wychowankami Zakładu Poprawczego z Raciborza,
uczestniczącymi w projekcie „Gdy zostanę TATĄ…”

2014 r.
• wysłuchanie obywatelskie „Świecka szkoła” poświęcone religii i etyce
w publicznych szkołach;

• wysłuchanie obywatelskie „Klauzula sumienia a prawa pacjenta obowiązki instytucji publicznych”;

SEJM PRZYJAZNY KOBIETOM

• debata pod hasłem „Nastoletnie rodzicielstwo w Polsce”;
• debata „Jak bronić świeckości państwa”;
• debata „Skutecznie przeciw przemocy wobec kobiet”;
• debata na temat problemów osób w homoseksualnych związkach
partnerskich w Polsce;
• spotkanie ws. projektu ustawy o leczeniu niepłodności ze środowiskiem eksperckim (m. in. Stowarzyszenie „Nasz Bocian”;
• wystawa posłanki i senatorki II RP
• debata „Skutecznie przeciw przemocy wobec kobiet” zorganizowana z
„Mężczyźni przeciw przemocy”.

2015 r.
• Międzynarodowa Konferencja w Sejmie na rzecz wolności sumienia,
słowa, wyrazu artystycznego i nauki;
• debata w Sejmie „Europejska droga ku świeckości. Rozważania na
podstawie doświadczeń francuskich, belgijskich i polskich”;
• wysłuchanie obywatelskie w Sejmie pt. „Zdrowie czy więzienie?
Medyczna marihuana w Polsce” współorganizowana przez Polską Sieć
Polityki Narkotykowej i Fundację Krok Po Kroku;
• spotkanie z seniorami i seniorkami w Centrum Zdrowia Matki Polki i
Domu Pomocy Społecznej w Łodzi;
• wystawa w Sejmie „POLITYKA W KARYKATURZE. Prawdziwa cnota
krytyk się nie boi”, po której została wydana piękna publikacja;
• spotkanie w Fundacji Feminoteka w ramach Akademii Praw Kobiet,
gdzie przedstawiłam swoje propozycje zmian w prawie dotyczących
molestowania;
• wysłuchanie obywatelskie na temat inicjatywy "Świecka szkoła";
• spotkania z mieszkańcami i mieszkankami m.in. Piaseczna, Wołomina, Pruszkowa, Otwocka.

Od początku pełnienia przeze mnie funkcji publicznych pragnęłam, aby
Sejm był miejscem otwartym. Uznałam za swoją misję otwarcie
parlamentu na kwestie społeczne, w szczególności prawa kobiet. Wizja
ta zaowocowała stworzeniem programu Sejm Przyjazny Kobietom, w
ramach którego podejmuję liczne inicjatywy na rzecz kobiet, w tym
organizuję cykliczne spotkania i konferencje podejmujące szeroko
rozumianą tematykę kobiecą. Na spotkania zapraszam kobiety z
różnych środowisk, aby możliwe było nagłośnienie ich spraw w debacie
publicznej. Dobrze pamiętam każde ze spotkań. Niejednokrotnie
widziałam na nich łzy, złość i poczucie niesprawiedliwości i krzywdy.
Zobaczyłam kobiety pragnące walczyć o własne prawa, nie godzące się
na zastaną rzeczywistość i chcące coś zmienić, żeby nam wszystkim
żyło się lepiej. Słuchałam historii kobiet, których dzieci urodziły się
dzięki metodzie in vitro, związkowczyń nie zgadzających się na wydłużenie wieku emerytalnego kobiet do 67 roku życia, uchodźczyń proszących o godne warunki życia w Polsce, i wielu innych kobiecych głosów.
Ich siła i determinacja przekonują mnie, że to co robię jest słuszne i
dodaje mi energii do dalszej pracy. Do tej pory odbyły się spotkania
dotyczące następujących kwestii:
• debata w sprawie in vitro – wysłuchanie obywatelskie zorganizowane
przez Stowarzyszenie na Rzecz Leczenia Niepłodności i Wspierania
Adopcji „Nasz Bocian”. Wysłuchanie miało na celu przybliżenie kwestii
dyskryminacji dzieci poczętych metodą in vitro w niektórych środkach
masowego przekazu oraz analizę tego zjawiska pod kątem społecznym,
etycznym, medycznym i prawnym;
• debata 67 – debata dotycząca zrównania zasad dotyczących wieku
emerytalnego dla kobiet i mężczyzn z udziałem Premiera Donalda
Tuska;
• 8 marca w Sejmie – debata z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet.
Debata toczyła się wokół dwóch głównych tematów: prawa, zdrowie
polityka społeczna a płeć oraz kwestie dotyczące parytetów;
• spotkanie z Izraelkami i Palestynkami – konferencja pod hasłem
„Izraelki, Palestynki, Polki w parlamentach swoich krajów. Kobiety

a demokracja”;

MOJE NAGRODY

• handel ludźmi – wysłuchanie obywatelskie pod hasłem „System
eliminowania handlu ludźmi w Polsce – czas na nową jakość”;
• spotkanie z imigrantkami – konferencja „Polki Nieobywatelki. Problemy i sytuacja imigrantek w Polsce”;
• konferencja „Stereotypy genderowe w edukacji, prawie i przestrzeni
publicznej”;
• konferencja „Los kobiet uchodźczyń – problemy i sytuacja kobiet
uchodźczyń w Polsce”;
• konferencja w ramach Sejmu Przyjaznego Kobietom z przedstawicielkami polskiego sportu – wybitnymi sportsmenkami i członkiniami
Polskiego Stowarzyszenia Sportu Kobiet, m.in. z Prezeską Stowarzyszenia Otylią Jędrzejczak (polska pływaczka, mistrzyni olimpijska, mistrzyni świata, mistrzyni Europy, trzykrotna rekordzistka świata, rekordzistka
Europy, trzykrotnie wybierana najlepszym sportowcem Polski), Danutą
Dmowską (polska szpadzistka mistrzyni świata i Europy), Marleną
Pawłowską (zawodniczka kadry olimpijskiej w pięcioboju nowoczesnym). Rozmawiałyśmy o naszej parlamentarnej współpracy.

• ustanowiłam nagrodę za wkład w budowę świeckiego państwa Nagrodę Kryształowego Świecznika. Przyznawana jest ona osobom
i organizacjom, które podjęły działania na rzecz budowy świeckiego
państwa i pełnej realizacji konstytucyjnej zasady rozdziału Kościoła od
państwa. Jest również wyrazem wdzięczności dla wszystkich nominowanych organizacji i osób za odwagę w głoszeniu własnych poglądów
oraz dążenie do zmiany praktyki politycznej, w której państwo
i Kościół coraz bardziej się przenikają. Zwycięzców corocznie wybiera
kapituła nagrody oraz swoją nagrodę przyznają internautki i internauci.
Do tej pory (odbyły się już trzy edycje) nagrodzono m.in. prof. Ewę
Łętowską, prof. Monikę Płatek, aktora Krzysztofa Pieczyńskiego.
• z okazji obchodów 25-lecia in vitro w Polsce przyznałam nagrodę za
propagowanie pełnej dostępności tej metody w Polsce dla Stowarzyszenia Nasz Bocian oraz dziennikarki Ewy Siedleckiej i dziennikarza
Sławomira Zagórskiego.

KOBIETY W PARLAMENCIE DAWNIEJ I DZIŚ
Zwiększaniu politycznego zaangażowania kobiet, służy również przypominanie i upamiętnianie naszych poprzedniczek. Ważną datą
w historii Polski jest 28 listopada 1918 r., kiedy Polki dekretem Naczelnika Państwa, wywalczyły sobie bierne i czynne prawo wyborcze. Było to
uhonorowaniem wieloletnich starań środowisk kobiecych i docenieniem roli kobiet w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
Co roku staram się przypominać o tych wydarzeniach i wybitnych
polityczkach tamtej epoki. Dla jednej z najsłynniejszych pierwszych
posłanek udało mi się wywalczyć sejmową salę nr 25, która otrzymała
imię Zofii Moraczewskiej. Biografia i dokonania tej posłanki stanowią
symbol ówczesnej walki kobiet o swoje prawa, a także symbol przełomowych przemian politycznych w związku z uzyskaniem przez kobiety
prawa do kandydowania do parlamentu. Sala jej imienia jest pierwszą

i jak dotąd jedyną w sejmie, która nosi żeńskie imię.
Posłanki i senatorki II RP upamiętniła wystawa, którą zorganizowałam w
Sejmie. Zgromadzone dokumenty i archiwalne zdjęcia pokazywały
pracę parlamentarzystek II RP, które zajmowały się głównie tematami
związanymi z opieką społeczną, edukacją, prawami kobiet, dzieci
i mniejszości narodowych. Często jednoczyły się, by walczyć o prawa
dla swojej płci i równouprawnienie. Już podczas pierwszej debaty na
temat ustroju państwa, Maria Moczydłowska w trakcie swojego
wystąpienia zaznaczyła, że nie reprezentuje swojego klubu, ale wszystkie kobiety zasiadające w ławach sejmowych. Zapowiedziała wtedy
walkę parlamentarzystek o zmiany w prawie związane z problemem
prostytucji, a także gotowość kobiet do odbudowy kraju. Wspólne
działania parlamentarzystek z różnych stron sceny politycznej, wskazywały na ich zaangażowanie w wyrównanie praw kobiet i mężczyzn i
usunięcie wszelkich dyskryminacji. Czuję się spadkobierczynią tej
chlubnej tradycji.

INICJATYWY NA RZECZ ZWIĘKSZENIA POLITYCZNEGO
ZAANGAŻOWANIA KOBIET
Postawiłam sobie za punkt honoru, by wspierać kobiety aktywne, które
chcą angażować się w politykę, dlatego stworzyłam platformę kobiecą
w Twoim Ruchu, tj. Ruch Kobiet. Jego celem jest polepszenie sytuacji
kobiet w Polsce, zwiększenie reprezentacji kobiet w polityce i poprawienie ich pozycji w partyjnej strukturze. Pod wpływem Ruchu Kobiet, na
listach wyborczych Twojego Ruchu zastosowano tzw. suwak, czyli
naprzemienne umieszczanie kobiet i mężczyzn.
Ponadto jako członkini rady programowej Kongresu Kobiet często
biorę udział w regionalnych kongresach, spotykam się także z aktywnymi w swoich środowiskach kobietami. Zainspirowało mnie to do
stworzenia organizacji Równość i Nowoczesność, która działa na rzecz
politycznego zaangażowania kobiet. Stowarzyszenie łączy osoby, które
angażują się na rzecz państwa przestrzegającego zasady równości,
a także państwa nowoczesnego na miarę XXI wieku.

OPINIE ZLECONE PRZEZ BIURO ANALIZ SEJMOWYCH NA MOJĄ
PROŚBĘ
W sytuacjach, w których miałam wątpliwości czy Sejm proceduje
zgodnie z Konstytucją, zlecałam ekspertyzy. W ich wyniku m.in. w
Sejmie zaczęto stosować żeńskie końcówki, a także udało się zwrócić
do ponownego rozpatrzenia w komisji projekt ustawy o Prawie łowieckim. Dzięki zleconej przeze mnie ekspertyzie udowodniono, że doszło
do złamania prawa podczas pracy komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Leśnych i Leśnictwa w dniu 24 czerwca 2015 r., kiedy pozbawiono posłów prawa zgłaszania poprawek, jak też prawa do poddania
zgłoszonych poprawek komisyjnemu rozpatrzeniu, co stanowiło
naruszenie Konstytucji i Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
W związku z nagłośnioną przez media instytucją „zamrażarki”, która

może prowadzić do eliminowania projektów ustaw ze względów
światopoglądowych, uznałam za konieczne spraw dzenie, czy zapisy
Regulaminu Sejmu nie są sprzeczne z Konstytucją RP. Moje wątpliwości
budził zapis pozwalający Marszałkowi Sejmu nie nadawać dalszego
biegu projektowi ustawy uznanemu za niedopuszczalny przez Komisję
Ustawodawczą i pominąć regularny proces ustawodawczy. Opinia
prawna, którą zleciłam, potwierdziła, że jest to sprzeczne z Konstytucją.
Choć zapis w regulaminie pozostał, jednak w praktyce marszałkowie z
tego uprawnienia przestali korzystać.
• ekspertyzy, dotyczącej udziału kobiet w procesie wyborczym, jako
osób wykonujących czynne i bierne prawa wyborcze;
• opinia dotycząca postępowania Komisji Ochrony Środowiska,
Zasobów Leśnych i Leśnictwa w przedmiocie rozpatrzenia sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie
ustawy - Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2970)
oraz rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie,

na posiedzeniu nr 190, które odbyło się 24 czerwca 2015 r.;

nia in vitro w krajach Unii Europejskie;

• ekspertyza związana z zasadami wykorzystywania umundurowania
służbowego do celów reprezentacyjnych przez funkcjonariuszki
i funkcjonariuszy Policji, zrzeszonych w stowarzyszeniach np. Polska
Sieć Policjantek oraz możliwości pełnienia funkcji w zarządach stowarzyszeń i wynikających z tego tytułu dla Policjantek i Policjantów konsekwencji prawnych oraz zawodowych;

• opinia o wprowadzaniu parytetu płci na listach kandydatów;

• ekspertyza dotycząca polityk oraz rozwiązań prawnych na rynku pracy
w wybranych państwach europejskich dla dwóch grup wiekowych:
osób młodych oraz osób w wieku okołoemerytalnym;

• ekspertyza nt. Ochrony praw kobiet na rynku pracy ze względu na
ciążę i macierzyństwo w zależności od rodzaju zatrudnienia (umowy o
pracę, umów cywilnoprawnych czy samozatrudnienia) w Polsce, jak też
w wybranych krajach europejskich w formie analizy prawnoporównawczej;

• ekspertyza na temat przepisów dotyczących środków antykoncepcyjnych w Czechach, Finlandii, Francji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii,
Niemczech, Szwecji i Wielkiej Brytanii;

• ekspertyza jak i czy realizowane są prawa kobiet do urlopu macierzyńskiego i innych świadczeń w zależności od rodzaju zatrudnienia
w Polsce oraz krajach Unii Europejskiej w zależności od funkcjonujących form zatrudnienia w tych krajach, w formie analizy prawnoporównawczej;

• opracowanie dotyczące regulacji edukacji seksualnej w wybranych
krajach europejskich w formie analizy prawno – porównawczej
z uwzględnieniem koniecznych danych i statystyk z innych dziedzin;
• opracowanie dotyczące pierwszych polskich parlamentarzystek;
• ekspertyza odnośnie używania na oficjalnych drukach sejmowych
formy Posłanka na Sejm;
• ekspertyza w sprawie interpretacji przepisu art. 34 ust. 8 Regulaminu
Sejmu, w szczególności wyrażenia „sprzecznych z prawem projektów
ustaw”;
• ekspertyza celem wyrażenia opinii o dopuszczalności prawnej,
w związku z wątpliwościami w sprawie zgodności projektów ustaw dot.
in vitro z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej;
• informacja na temat dopuszczalności selekcji embrionów in vitro
i dopuszczalności tworzenia embrionów „nadliczbowych” w Szwajcarii;
• informacja na temat uregulowania problematyki wytwarzania
zarodków nadliczbowych oraz ich mrożenia w wybranych państwach
Unii Europejskiej;
• informacja dotycząca uregulowań zapłodnienia in vitro w Republice
Włoskiej;
• informacja na temat warunków, zasad i zakresu refundacji zapłodnie-

dziękuję, że zechcieli Państwo zapoznać się z podsumowaniem mojej
działalności. Mam nadzieję, że moja praca i wizja polityki, którą realizowałam przez cały czas swojej aktywności parlamentarnej spotkała się z
Państwa uznaniem. Prace nad moimi projektami ustaw cały czas trwają
i choć zostało niewiele czasu, mam nadzieję, że jeszcze w tej kadencji
Sejmu zostaną rozpatrzone. Zachęcam do śledzenia mojej aktywności.
Zachęcam Państwa również do zapoznania się z informacjami znajdującymi się na mojej stronie internetowej oraz do śledzenia i komentowania
mojej aktywności na portalach społecznościowych.
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